
Jeesus parantaa sokean Bartimaioksen Mark. 10:46-51 (Jeesuksen elämä2, Lastenmissio) 
Jeesuksella on valta parantaa ja antaa synnit anteeksi 
 
Johdanto: Lapset silmät kiinni, ihan hiljaa, ja sit kolistele jotain (vetoketju, mustekynä, kirjoittaa koneella, 
revi paperi tms.) ja pyytää lapsia arvaamaan mitä mä tein; mistä ääni lähti. 
 
Kartta 
Raamatussa kerrotaan miehestä, joka asui Jerikossa. 

 Tuo mies kulki ehkä joka ikinen päivä auringon paahtaessa kuumasti pilvettömältä taivaalta Jerikon 
pölyisiä katuja tunnustellen seiniä ja kadun koloja, kuunnellen ihmisten ääniä, tuttuun paikkaan 
kaupungin tien varteen kerjäämään.  

 
Kuva 1  
Mies oli sokea, köyhä, yksinäinen. Päivästä toiseen hän istui kuuman ja pölyisen tien varressa kerjäämässä. 
 
Kuva 2 
Iloitsi varmasti ihmisistä, jotka pysähtyivät hänen kohdalleen ja osoittivat ystävällisyyttä hänelle 

 luultavasti paljon ihmisiä, jotka kulkivat vain ohitse välittämättä sokeasta miehestä. 

 Miehen nimi: Bartimaios 
? Miltä sinusta tuntuisi olla köyhä, yksinäinen ja ettei ihmiset välittäisi ja aina olisi vain pimeää? 
>Mekin voimme kokea, vaikka emme olisi sokeita, ettei kukaan välitä miestä, ja jos joku sitten tekee meille 
jotain hyvää, niin se on aika kivaa. 
 
Kuva 3 
Eräänä päivänä paljon ihmisiä liikenteessä, Bartimaios kuulee että myös Jeesus on jossain ihan lähellä 

 Bartimaios varmasti ajatteli, että hänen on päästävä Jeesuksen luo, mutta miten. B ei voinut nähdä 
J:tä, koska oli sokea. J ei voinut nähdä B:tä, kun ihmisjoukko oli tiellä.   

? Mitä Bartimaioksen pitäisi tehdä?  huutaa! 
 
Kuva 4 
”Jeesus, Daavidin poika, armahda minua!” Mark. 10:47 B huusi. (voidaan lukea reippaaseen äänen 
yhdessä lasten kanssa, että mitä se Bartimaios huusi) 
? Mitä tarkoittaa Daavidin poika? (D on kuningas, J kuuluu kuninkaan sukuun. Jeesus kuuluu myös 
taivaallisen kuninkaan sukuun, Jumalan poika.) 

 Ihmiset nuhtelivat ja käskivät B:n olla hiljaa. Miksi? 
* Sulle ja mullekin voidaan sanoa, ettei J meistä välitä, koska olemme... Tai voidaan itse ajatella, ettei me 
kelvata J:lle. Se ei oo totta.  

> J välittää sinusta just sellaisena kuin oot!!! 
*Monet ihmiset ei  halua, että kukaan löytäisi J:n luo  kaverit koulussa voi sanoa, että on ihan tyhmää 
uskoa Jeesukseen.  

>Jumala ei pakota ketään uskomaan, vaan haluaa ilman pakkoa rakastaa. 
Mitä B teki, kun muut käski hän olla hiljaa? Mark. 10:48  

 B oli varmaan kuullut että J on parantunut sairaita, uskoi että J voisi auttaa häntäkin.   

 hän oli tosissaan, tarvitsi apua ja siksi huusi Jeesukselta apua  
> Jeesus kuuli huudon, pysähtyi ja kutsui B:n luokseen (jae 49) 
*sanoipa muut mitä tahansa, sinä saat huutaa J:n puoleen, J kuulee sinua 
 
Kuva 5 
B nousi KIIREESTI jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo 
?onko sulla kiire Jeesuksen luo? 

 Mitä haluat minun tekevän sinulle? – Miksi Jeesus sitä kysyy? Itsestäänselvyys? 
> J tahtoi kuulla B:n omasta suusta ”Anna minulle näköni” 



* J haluaa että mekin puhumme hänelle 
J tiesi, että B:n suurin ongelma ei ollut se, ettei hän nähnyt silmillään, vaan että hänen sydämessään oli 
synnin pimeys. Mitä se tarkoittaa?   

(Meistä jokainen on syntinen, syntymästämme saakka ja me tehdään syntiä. Synti pimentää meidän 
sydämemme, meidän elämämme, se erottaa meidät lähimmäisistämme ja Jumalasta joka on puhdas, 
synnitön, valo. ) 
> Joh. 8:12 

 Ja niin J sanoi B:lle ”Mene, uskosi on parantanut sinut” (”uskosi on pelastanut sinut.”) 
 
Kuva 6 
 J paransi B:n joka uskoi häneen. Sokeus väistyi, näki puita, ihmisiä… Myös synninpimeys väistyi sydämestä. 
 sai syntinsä anteeksi.  
> B ylisti Jumalaa ja lähti seuraamaan Jeesusta 
*Ylistätkö ja kiitätkö sinä J:tä siitä, että saat syntisi anteeksi 
 
(kuva esim. rististä ja tyhjästä haudasta) 
 J:llä valta poistaa synnin pimeys sinunkin elämästäsi. Hän voi muuttaa elämäsi. Sillä Jeesus kuoli ristillä 
sinun ja minun syntien tähden. Jeesus nousi ylös kuolleista ja elää tänäänkin 
 
 J rakastaa sinua ja haluaa elää kanssasi joka hetki, viedä taivaaseen. 
Raamattu sanoo: Room. 10:13 
*niin kuin Bartimaios huusi, että Jeesus auta, sinäkin saat pyytää apua J:lta 
 
Jos sinäkin haluat lähteä seuraamaan J:ta niin kuin B teki, niin sinä voit rukoilla….  
J kuulee rukouksesi. Joh. 1:12.  
 
OK! 
 
HAASTE:  Jos sä seuraat jo Jeesusta, turvaat Häneen, kerro Hänestä, maailman valosta jollekin, joka elää 
vielä synnin pimeydessä. ”Valona maailmassa”. RUKOUS! 
 
Ja muista, että sä saat Bartimaioksen lailla huutaa apua Jeesukselta, olipa elämän tilanteesi mikä tahansa. 
 
 



 
 

Jeesus parantaa sokean Bartimaioksen 
 
Mitä Herra teki? Tuli Jerikoon, kutsui Bartimaioksen luokseen, jutteli Bartimaioksen kanssa, antoi sokealle 
näön ja synnit anteeksi 
Mitä tämä osoittaa hänestä? Jeesus on Jumala, taitavain lääkäri, voi antaa sokealle näön. Hänellä on myös 
valta antaa synnit anteeksi, poistaa synnin pimeys ihmisen sydämestä.  
Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Hän uskoi, että Jeesus voi auttaa häntä, hän ei välittänyt siitä mitä mut 
ihmiset sanoivat, vaan huusi apua Jeesukselta. Hän kertoi Jeesukselle, mitä hän tarvitsi (näön) 
Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? synti pimentää elämää, kun se erotta meidät Jumalasta 
(valo) ja toisista ihmisistä. ”Kun oon tehnyt pahaa, kaikki näyttää ja tuntu kurjalta/pimeältä.”  
Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Nasaretilainen, Daavidin poika, Rabbuuni 
Totuuksia: Jeesus on Jumala, Jeesuksella on valta parantaa , Jeesuksella on valta poistaa synnin pimeys 
sydämistämme eli antaa synnit anteeksi 
Päätotuus: Jeesus on Jumala, Hänellä on valta antaa synnit anteeksi.  
 
Mark. 10:46-51 
46 He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon 
seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika.  
47 Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: "Jeesus, Daavidin Poika, 
armahda minua!"  
48 Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: "Daavidin Poika, armahda 
minua!" 
49 Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne." He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat 
hänelle: "Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua." 
50 Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo. 
51 "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Jeesus kysyi. Sokea vastasi: "Rabbuuni*, anna minulle näköni."  
52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, uskosi on parantanut sinut."* Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja 
hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana.  


