
Mark. 10: 46. Jeesus parantaa sokean kerjäläisen   

PT=Päätotuus: Jeesus huomaa meistä jokaisen. 

 

Johdanto: Oletko koskaan leikkinyt sokeaa? Laittakaa silmät kiinni. Miltä tuntuisi olla 

sokea? Kerjätä ruokaa? 

 

1. Kauniissa Jerikon kaupungissa oli sokea mies. Bartimaios ( Timaioksen poika) 

 - Hän oli sokea, eikä silloin voinut tehdä työtä ja oli muiden armoilla. 

 - Paljon väkeä oli matkalla Jerusalemin pääsiäisjuhlille 

  

2. Myös Jeesus oli matkalla Jerusalemiin 

 - Jeesus oli viimeisellä matkalla, kohti Jerusalemia 

 - Jeesus kertoi opetuslapsilleen etukäteen, mitä Jerusalemissa tapahtuisi! 

 * Jeesus ristiinnaulitaan, kuolee, haudataan ja voittaa kuoleman!! 

- Oli paljon ihmisiä, jotka seurasivat Häntä. Sana kiiri eteenpäin  

 

3. Sokea kysyy: Mitä täällä tapahtuu? 

 - Sokea mies kuulee Jeesuksesta. > Me voimme lukea Jeesuksesta! 

 *  Jeesus kulki siellä missä ihmiset olivat. PT 

 > Jeesus etsii ihmisiä tänäänkin kaikkialla! Jeesus etsii sinua! 

 

4. Sokea huutaa: Daavidin Poika, armahda minua! 

? Mitä tarkoittaa Daavidin Poika? > Jeesus kuuluu kuninkaan sukuun 

 > Poliittisesti arveluttavaa huutaa miehitetyssä maassa! 

 * Sokea halusi armahdusta. Onko kuninkaalla valta armahtaa sokea? 

 > Mies tiesi Jeesuksen olevan Luoja Jumalan Poika ja pystyvän siihen. 

 

5. Väkijoukko käskee miehen olla hiljaa. 

? Miksi ihmiset halusivat hiljentää miehen? (ei häiritä suosittua Jeesusta) 

* Monet ihmiset eivät halua, että kukaan löytäisi Jeesuksen luokse. 

> Kaverit koulussa, vanhemmat, naapuri voi sanoa että on tyhmää uskoa. 

> Jumala ei pakota ketään uskomaan, vaan haluaa ilman pakkoa rakastaa 

- Mies ei luovuttanut, vaan huusi yhä kovempaa. 

 

6. Jeesus kuuli ja pysähtyi, pyysi miehen luokseen. 

 - Kuninkaallinen huomio kerjäläisen > Ja minut!!! PT 

- Mies meni kiireellä Jeesuksen luo. * Onko meillä kiire Jeesuksen luo? 

 

7. "Mitä haluat minun tekevän sinulle?" Jeesus kysyi 

 - Mitä mies odotti Jeesuksen tekevän? > Luoja pystyy parantamaan. 

- Ei Jeesus ole tyhmä, Hän halusi kysyä miehen tahdon. 

* Meillä jokaisella on vapaus päättää mitä tahdomme sanoa Jeesukselle 

 

8. Mies pyytää näköään takaisin 

 - Jeesus parantaa miehen: ” Mene, uskosi on parantanut/pelastanut sinut” 

 - Jeesus paransi, koska mies uskoi Häneen. 

 * Jeesus ei pakota ketään uskomaan tai parantumaan tai pelastumaan 

 

9. Bartimaioksesta tuli Jeesuksen seuraaja 

 - Mies lähti seuraamaan Jeesusta. > Lähdetkö sinäkin? PT 

 - Mitä mies menetti? Mitä hän sai tilalle? 

KYS.  Miksi sokea mies huusi Jeesusta? Mitä Jeesus tekee kun Häntä 

kutsuu? Mitä mies uskoi? Miten Jeesus voi parantaa miehen? 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 
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       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 
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Mitä Herra teki? 

Kulki ihmisten luona. Otti vastaan sokean. Paransi sokean. 

 

Mitä tämä osoittaa hänestä? 

Kaikki kelpaavat Hänelle. Hän on Daavidin Poika (todellinen suku). Hänellä on valta parantaa 

 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? 

Sinnikkyyttä Jeesuksen avuksi huutamisessa. Epä-välittämistä ihmisten kommenteista. Uskoa. 

 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? 

On syntiä evätä jonkun pääsy Jeesuksen luo. Syntejä saa anteeksi. 

 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? 

Daavidin Poika. Jeriko. Rabbuuni. 

 

Totuuksia 

Jeesus parantaa ja kuulee sinua. Hän elää tänäänkin. Jeesus oli todellinen. 

 

PT=Päätotuus: Jeesus ottaa vastaan sokean ja syntisen. 

 

 

Mark. 10: 46. Jeesus parantaa sokean kerjäläisen  (Matt. 20:29-34 , Lk. 18:35-46) 

 

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.  

 


