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Aloitus: Onko sulla kokemuksia siitä, millaista on, jos ei näe mitään? 

 

Raamatussa kerrotaan miehestä, joka kulki auringon paahtaessa kuumasti pilvettömältä taivaalta Jerikon 

pölyisiä katuja tunnustellen seiniä ja kadun koloja, kuunnellen ihmisten ääniä, löytääkseen tuttuun paikkaan 

kaupungin tien varteen kerjäämään. Hän oli köyhä ja varmaan hyvin yksinäinenkin mies, sillä hän oli sokea. 

Elämä oli monin tavoin haasteellista ja pimeää. Tuolloin ei ollut mitään apuvälineitäkään sokeille, mitä 

nykyään on.  

 

Kuva 1 

Mies oli varmasti kiitollinen ihmisistä, jotka pysähtyivät hänen luokseen, juttelivat hänen kanssaan, kertoivat 

päivän uutisista ja auttoivat häntä ja olivat hänen ystäviään. Puhuivat hänelle ja muutenkin osoittivat 

ystävällisyyttä häntä kohtaan. Toivat elämä hänen pimeyteensä. Sokean miehen nimi oli Bartimaios.  

 

Mitkä asiat voi pimentää sinun elämän, vaikket ole sokea? (musta pipo silmille – pimentäviä asioita) Sun 

vanhemmat on eronnut, sinua kiusataan koulussa, olet sairas tai ulkopuolinen ja yksinäinen, ja koet ettei 

kukaan ymmärrä sinua, tai olet tehnyt tai sanonut jotain väärää, ja se omatunto syyttää koko ajan, eikä ole 

hyvä olla mitenkään päin. Tuntuu siltä, ettei elämässä ole mitään hyvää ja valoisaa.  

 

Raamattu kertoo, että alun perin Jumala loi kaiken hyväksi ja kauniiksi ja ihminen eli Jumalan kanssa. (kuva) 

Siinä ihmisen oli parasta olla. Mutta ihminen lankesi syntiin, teki vastoin Jumalan tahtoa ja se toi pimeyden, 

kaiken vääryyden ja kivun maailmaan, myös sinun ja minun elämään. (kuva) Synti myös erottaa meidät 

Jumalasta, joka on hyvä ja rakkaudessaan tahtoo sinullekin vain hyvää.  

 

Ilman Jeesusta elämämme on pimeää, synti hallitsee elämäämme ja tuo turvattomuutta, yksinäisyyttä, 

emmekä tiedä, mitä pitäis tehdä ja minne mennä, jotta voisimme saada avun. Emme tiedä edes sitä, mikä 

meille on hyväksi. Jeesus kuitenkin lupaa meille näin: Joh. 8:12 (näkyviin, ääneen) 

 

Kuva 2 

Eräänä päivänä, kun Bartimaios istui taas tutulla paikallaan kerjäämässä, paljon, paljon ihmisiä kulki hänen 

ohitseen kohti Jerusalemia, he olivat menossa sinne pääsiäisjuhlille. Oli siis paljon ihmisiä keneltä kerjätä, 

jotta saisi päivän ruoan ja muun tarvittavan. Hän kuuli, että myös Jeesus oli opetuslapsineen matkalla, siinä 

jossain ihan lähellä. Bartimaios oli varmasti kuullut Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesus oli tehnyt, auttanut 

monin tavoin ihmisiä, mutta hän itse ei ollut vielä kohdannut Jeesusta. Hänen oli päästävä Jeesuksen luokse, 

mutta miten? Hän ei voinut nähdä Jeesusta, ja tämän valtavan ihmisjoukon vuoksi Jeesus ei voisi nähdä 

häntä! Mitä Bartimaioksen pitäisi tehdä? Hän voisi huutaa Jeesusta.  

 

Mark. 10:47b (näkyviin, ääneen) ”Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!” Bartimaios huusi. Eli että Jeesus 

auta minua sokeaa! Haluatko sinä pyytää tänään Jeesukselta apua? Tahdotko Jeesuksen antavan elämääsi 

valoa ja iloa ja johdattavan sinua elämässäsi eteenpäin? Tahdotko, että Jeesus valaisee sun elämäsi niin, että 

näet, mikä siinä on hyvää ja mikä väärää, Jumalan tahdon vastaista; sellaista, mistä tarttee pyytää anteeksi. 

Lasken kolmeen ja sitten luetaan ääneen yhdessä. Mark. 10:47b 

Mitä tarkoittaa Daavidin Poika? > Jeesus kuuluu kuningas Daavidin sukuun; Daavid oli hänen isoisoisoiso… 

isä hän oli kuninkaallista sukua. Mut Jeesus myös kuuluu myös taivaallisen kuninkaan sukuun, Jumalan poika. 
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Kuva 3 

Kun Bartimaios huusi Jeesusta, ihmiset nuhtelivat häntä ja käskivät hänen olla hiljaa. Miksi? En tiedä, mutta 

ehkä ne ajattelivat, että ei tuollaisten sokeiden ja kerjäläisten tule häiritä Jeesusta. Oli paljon muitakin 

ihmisiä, jotka haluavat kuulla Jeesusta ja olla Jeesuksen luona. Olkoon tuollaiset kerjäläiset hiljaa, älköönkä 

häiritkö. Jeesus kuuluu vaan meille paremmille ihmisille. 

 

Sullekin voidaan sanoa, että ei Jeesus susta välitä, koska olet huono, tai sairas tai sun perheellä ei mene kovin 

hyvin. Tai me voidaan itse ajatella niin, että me ei kelvata Jeesukselle. Jeesus kuuluu paremmille ihmisille kuin 

minä. Kannattaako silti huutaa apua Jeesukselta? 

 

Mitä Bartimaios teki, kun muut ihmiset käskivät hänen olla hiljaa? jae 48. Bartimaios oli tosissaan; siksi hän 

huusi Jeesukselta apua. Hän uskoi, että Jeesus voi auttaa häntä. Ja Jeesus, taivaan ja maan kuningas, kuuli 

Bartimaioksen huudon ja pysähtyi. Hän käski kutsua Bartimaioksen hänen luokseen. Ihmiset menivät 

Bartimaioksen luo ja sanoivat: ”Älä pelkää. Nouse hän kutsuu sinua.”  

 

Sinäkin saat huutaa, rukoilla, Jeesusta avuksi, sanoi muut ihmiset mitä tahansa. Jeesus välittää sinustakin 

sellaisina kuin olet, sillä hän on luonut sinut ja antanut sinulle elämän. Hän tietää, mikä tuo murhetta 

elämääsi ja haluaa olla sinun ystäväsi, ja sinun suojasi. Hän tahtoo antaa syntisi anteeksi. Hän tahtoo 

johdattaa just sun elämää ja antaa sulle paljon hyvää, valoisaa ja kaunista. (vaihda valkoinen pipo ja hyviä 

asioita) Hänellä on hyvä suunnitelma jokaiseen päivääsi perheesi ja kavereidesi kanssa eläessäsi. Hän 

johdattaa sinua kaikissa tilanteissa kavereiden kanssa, hän johdattaa sinäkin, mikä sinusta tulee isona. Kun 

sinä uskot Jeesukseen, seuraat häntä, sun elämässä ei tule koskaan olemaan niin vaikeaa ja pimeää, etteikö 

Jeesus voisi auttaa ja tuoda valoa sulle. Jeesus myös näyttää tien, mikä vie sut Taivaaseen asti, missä ei ole 

enää mitään pimeyttä, ei mitään harmia, eikä turvattomuutta. Muistetaan, mitä Jeesus lupaa: Joh. 8:12 

(ääneen) 

 

Kuva 4 

Bartimaios nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luokse. Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä haluat minun tekevän 

sinulle?” Miksi Jeesus sitä kysyi? Eikö se ollut itsestään selvää, mitä sokea tahtoo? Jeesus tahtoi kuulla sen 

miehen omasta suusta. Bartimaios vastasi: ”Anna minulle näköni.”  

 

Jeesus kuitenkin tiesi, että Bartimaioksen suurin ongelma ei ollut se, että hän ei nähnyt silmillään, vaan se, 

että synti pimensi hänen elämänsä. Hän tarvitsi saada synnit anteeksi ja saada elää Jeesuksen kanssa. Jeesus 

sanoikin Bartimaiokselle: ”Mene, uskosi on parantanut sinut, uskosi on pelastanut sinut.”  

 

Kuva 5 

Jeesus paransi Bartimaioksen, joka uskoi häneen. Sokeus poistui miehen silmistä. Hän näki ihmisiä, puita, 

taloja jne. mitä hän ei ollut nähnyt pitkään aikaan tai ei koskaan. Mutta myös synnin tuoma pimeys oli 

väistynyt hänen sydämestään, hän sai kaiken anteeksi. Bartimaios ei ollut enää yksinäinen eikä turvaton, 

hänellä oli paras ystävä. Bartimaios ylisti ja kiitti Jumalaa ja lähti seuraamaan Jeesusta ja Jeesus ohjasi hänen 

elämäänsä perille taivaaseen asti.  

Jeesus kutsuu sinuakin, ja odottaa, että sinä puhut Hänelle. Jeesus haluaa kuulla sun äänen! Kerro hänelle 

asiasi, tunnusta se, mikä painaa, pyydä häntä olemaan turvasi, ilosi ja johdattajasi kaikissa elämäsi asioissa 

Kiitä, että hän tuo valon ja avun elämääsi ja vie sinut varmasti myös kerran Taivaaseen, Jumalan luokse.    
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Raamattuvisa – Bartimaios 
 

Ympyröi lauseeseen sopiva sana:  

"Jeesus sanoi: "Minä olen maailman kynttilä / valo /pimeys 

Se, joka vihaa / valaisee / seuraa  minua, 

ei kulje pimeässä / valossa / maailmassa, 

vaan hänellä on taskulampun / himmeä / elämän  valo. Joh. 8:12 

 

1. Millainen Bartimaios oli? 

 a) nälkäinen  

 b) sokea   

c) rampa   

d) terve 

 

2. Mitkä asiat voivat pimentää sinun 

elämäsi? 

a) sairaus   

b) iloiset asiat   

c) synti   

d) yksinäisyys 

 

3.Millaiseksi Jumala loi maailman?  

a) emme voi tietää   

b) rumaksi   

c) hyväksi   

d) kauniiksi 

 

4. Miksi elämässämme on kipua ja 

monenlaista vääryyttä? 

a) koska ihminen lankesi syntiin (teki vastoin 

Jumalan tahtoa)   

b) koska Jumala tahtoo niin  

c) jotkut ihmiset ovat pahoja    

d) koska Jumala on ilkeä 

 

5. Mitä Bartimaios teki, kun kuuli Jeesuksen 

olevan lähellä? 

a) alkoi laulaa surumielisesti   

b) huusi ja pyysi Jeesusta auttamaan  

c) ei välittänyt Jeesuksesta mitään    

d) soitti kännykällä Jeesukselle 

 

6. Miten sinä voit pyytää apua Jeesukselta? 

a) et mitenkään   

 b) kiipeämällä tikapuita pitkin taivaaseen  

c) rukoilemalla    

d) vain huutamalla tosi lujaa 

 

7. Miten toiset ihmiset suhtautuivat 

Bartimaiokseen, kun se huusi apua? 

a) käskivät sen olla hiljaa   

b) huusivat hänen kanssaan  

c) huusivat jotain muuta samaan aikaan   

d) rohkaisivat huutamaan kovemmin 

 

8. Jeesus tahtoo: 

a) antaa sinulle syntisi anteeksi    

b) antaa sinulle monenlaista kurjuutta ja 

kipua  

c) johdattaa elämääsi    

d) tuoda elämääsi iloa ja valoa 

 

9. Mitä Bartimaios sai Jeesukselta? 

a) paljon karkkia   

b) silmälasit  

c) lahjakortin silmälääkärille   

d) näön ja synnit anteeksi 

 

10. Missä ei ole koskaan pimeää eikä kipua? 

a) kirkossa  

 b) taivaassa   

c) kotona    

d) mummon luona 

 

 

 



Bartimaios – Mark. 10:46–52 – Millaista on, jos ei näe mitään? 

 

Essi ja Elmeri,      Bartimaios 
- Ennen opetusta 

 
Elmeri: Ootko sä Essi leikkiny koskaan sokkosta? 
 
Essi: Olen toki. On aika hauskaa kulkea niin, ettei näe mitään ja sit törmäilee toisiin ja seiniinkin. 
 
Elmeri: Mut se on myös aika vaikeaa. Jos mä oon sokko, niin mä en millään meinaa tunnistaa 
ketään tunnustelemalla ja äänestä.  
 
Essi: Aatteleppa, jos oisit oikeasti sokea, etkä näkisi mitään. Miltä se tuntuis? 
 
Elmeri: Se ois hirveetä! Eihän sitten ees vois tehdä mitään ja aina vaan ois pimeetä. Tarvitsisi aina 
apua, menipä minne tahansa… Ja ois varmaan aika yksinäistä. 
 
Essi: Mä en ainakaan haluisi olla sokea. Mä haluan aina nähdä kukkia ja puita ja ihmisiä ja 
kaikkea kaunista.  
 
Elmeri: Joskus minusta kyllä tuntuu, että olisin kuin sokea, vaikka näenkin. 
 
Essi: Häh? Mitä sä tarkoitat? 
 
Elmeri: En aina tiedä, mitä tässä elämässä pitäis tehdä ja minne mennä. Tuntuu, että oon tehnyt 
niin monia vääriä valintoja ja omatunto syyttää. On vaikea olla ja kaikki näyttää pimeältä.  
 
Essi: Sokeutta varmaan voi olla monenlaista. Äitikin on joskus voivotellut, että tämä maailma on 
niin pimeä, eikä valoa näy. En tiedä, mitä se sellainen pimeys tarkoittaa, kun kyllähän tuo 
aurinko vielä paistaa… 
  
Elmeri: Mutta eikös Jeesus sano Raamatussa, että Hän on maailman valo? Jeesus varmaan voi 
tuoda valon, olipa pimeys millaista tahansa. 
 
Essi: Mut miten Jeesus voi olla valo? Onko se taskulamppu vai kynttilä?  
 
Elmeri: Höh, tuskin kumpikaan. Mut onpa hyvä, että päästään taas yhessä tutkimaan Raamattua, 
niin jospa kohta tiedämme, millainen valo Jeesus on.  
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Essi ja Elmeri,       Bartimaios 
- opetuksen jälkeen 

 
Essi: Nyt mä taidan ymmärtää vähän paremmin, millainen valo se Jeesus oikein on. Paljon 
tehokkaampi kuin taskulamppu. 
 
Elmeri: Ja mä oon todellakin kiitollinen, että voin vaan leikkiä sokkosta, eikä tartte oikeesti olla 
sokea. Vaikka oikeestaan Jeesuksen kanssa sokeankin on hyvä olla! 
 
Essi: Mut aattele nyt, että Jeesus tuo todellisen valonsa ja apunsa meille, joiden elämässä on 
yksinäisyyden, sairauksien, ja synnin tuomaa pimeyttä ja kipua joskus niin paljon.  
 
Elmeri: Joo, mä en oo aiemmin ajatellutkaan, että miten monet asiat pimentää ja vaikeuttaa 
minunkin elämää.  
 
Essi: Eikä oo aina helppo seurata Jeesusta, vaikka mä tiedän, että hän tahtoo mulle hyvää ja 
puhdasta. Varsinkaan silloon, kun kaverit pilkkaa ja sanoo: ”luuletko sä, että joku Jeesus sua 
kuulee ja auttaa?” 
 
Elmeri: Sellaisissa tilanteissa on hyvä muistaa Bartimaios. Se huusi Jeesusta, vaikka muut estivätkin 
ja hän sai avun ja valon elämäänsä. Kyllä siinä ympärillä olevatkin ovat olleet ihmeissään.  
 
Essi: Ehkä mun kaveritkin hämmästyvät, kun näkevät ja kuulevat, miten Jeesus mua auttaa.   
  
Essi: Mut hei, mä tajusin, että se on hyvä asia, kun mua painaa se, että oon tehnyt vääriä valintoja. 
Sillä nyt mulla on mahdollisuus tunnustaa ne ja saada anteeksi.  
 
Essi: Mä oon kuullut sellaisen sanonnankin, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Eli 
Jeesus näyttää, mikä meidän elämässä ei oo oikein eikä hyvää, mutta hän myös 
ristinkuolemansa tähden antaa anteeksi.  
 
Elmeri: Toi oli hyvin sanottu, jospa muistaisin sen aina! Samoin kuin sen, että Jeesus oikesti 
johdattaa mua kaikessa, pienissä ja isoissa asioissa. 
 
Essi: Joo, kaikessa, mitä tänäänkin vielä tulee tapahtumaan ja jopa siinäkin, että tuleeko sinusta 
isona leipuri, lääkäri vai lähetystyöntekijä. 
 
Elmeri: Heh! Jospa vaikka kuitenkin laulaja! Se ainakin on varmaa, että Jeesus näyttää tien 
taivaaseen, missä ei ole enää yötä eikä mitään pimeyttä. Siellä on täydellisen mahtavaa! 
 
 
 
 

 
 


