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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. 



Suatu hari, jalan raya itu sangat 
sibuk.  Bartimeus mendengar derap 
langkah pejalan kaki. 



Kadangkala hal yang tidak  
biasa ini terjadi. Dengan segera 
orang buta ini belajar tentang hal  
itu sebelumnya.  
 



Yesus dari Nazareth berada dalam 
kota.  Orang banyak berkumpul untuk 
melihat Yesus, untuk mendengar Dia.  



“Yesus, Anak Daud, kasihanilah 
 aku!” Mengapa 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 - dan beberapa 
 orang buta, seperti 

 dia.  “Anak Daud 
 kasihanilah aku,” 

 Bartimeus berseru 
 lagi dan lagi. Suara 

                            kerasnya penuh 
                            dengan harapan.  



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.  
“Sssssst!” 

 mereka 
 berkata. 



Mereka 
 memperingatkannya 

 untuk diam. 



Tetapi Bartimesus 
tidak mau diam.  Dia 
terus saja berseru. 
   Tiba-tiba  

 Yesus erhenti!  
Mendengarkan! 
 



Memerintahkan orang 
 buta itu untuk dibawa 

 kepadaNya. 



“Bergembiralah,”  
orang-orang itu berkata 
kepada Bartimeus. 
“Bangunlah.  Ia 
memanggilmu.” 
 



Melemparkan pakaiannya, Bartimeus 
bangun dan datang kepada Yesus. 



“Apa yang kau kehendaki supaya Aku 
perbuat bagimu?”  Yesus bertanya.  
Jawaban apa yang akan  
kamu berikan? 



Akankah kamu meminta banyak uang 
atau baju-baju baru?  Apakah  
itu yang diinginkan oleh  
Bartimeus? 



Tidak, si buta Bartimeus tidak meminta 
emas atau baju bagus kepada Yesus.  
Kamu tahu apa yang diinginkannya. 



“Tuhan, supaya aku dapat melihat.”  
Bartimeus ingin melihat! Untuk melihat 
pohon-pohon dan burung-burung dan 
semua hal indah yang diciptakan Tuhan. 
 



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



Kemudian Yesus berkata kepada 
Bartimeus: “Melihatlah engkau, 
imanmu telah menyelamatkan  
engkau!” 



Seketika dia bisa melihat,  
dan mengikuti  
Yesus.   
Dia  
hanya  
bisa  
berkata  
“Tuhan  
itu ajaib! 



Dia menyembuhkanku!”  Itu adalah  
satu peristiwa  
yang  
sangat  
luar  
biasa  
untuk  
Bartimeus. 



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. 



Yesus menyembuhkan orang buta 
 

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab, 
 

terdapat dalam 
 

Markus 10; Lukas 18; Yohanes 9 

“Jika tersingkap, firman-firmanMu  
memberi pengertian.”  Mazmur 119:130  



TAMAT  



Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang 
Allah kita yang hebat yang telah menciptakan 

kita dan ingin kita mengenal Dia. 
 

Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, 
yang Ia sebut dosa.  Hukum dosa ialah maut, tapi 

Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus 
putraNya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan 

dihukum karena dosa-dosa kita.  Kemudian Yesus 
hidup kembali dan pergi ke Surga!  Jika kamu 

percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni 
dosa-dosamu, Ia akan melakukannya!  Ia akan 
datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan 

kamu akan hidup bersama Dia selamanya. 



Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, 
katakan ini pada Allah:  

 
Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah 

mati untukku dan sekarang hidup kembali.  
Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-

dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru 
sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamaMu 

selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagiMu 
sebagai anakMu.  Amin. 

 
Bacalah Alkitab dan berbicaralah pada Allah 

setiap hari!  Yohanes 3:16 
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