Den blinde Bartimeus
Markus 10: 46-52
De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med
disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved
veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da
han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å
rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!»
Mange snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte
bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med
meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De
ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis
deg! Han kaller på deg.» Mannen kastet kappen av seg,
sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for
deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få
synet igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! Din tro har frelst
deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien.
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JESUS OG DEN BLINDE BARTIMEUS

BØNN
Herre Jesus Kristus,
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du står her foran meg,
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du er også bak meg,
du er ved min høyre side,

52

du er ved min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg
Herre Jesus

Jesusmeditasjon
Dette er en bibellesningsform som involverer våre tanker,
følelser og egen opplevelse av det som skjer i teksten.
Her får vi være deltakere, som kan være i møte med teksten –
og kanskje erfare nye sider ved Jesus og ved oss selv og vår
relasjon til ham.
Du kan gjøre dette alene, eller i fellesskap. Dersom du er
sammen med andre, kan Jesusmeditasjonen gjerne etterfølges
av samtale om teksten og bønn. Opplegget kan brukes i
familier – sammen med barn i forenklet versjon, og da ledet av
en voksen.
Trinn for trinn:
1. Finn et sted hvor du kan falle til ro, sett deg godt til rette.
Kjenn at du kan slappe av og puste fritt. Lukk øynene, eller
finn et sted å feste blikket.

- hvordan lyder stemmen til Bartimeus når han roper?
- hvordan fornemmer du reaksjonen fra omgivelsene?
- hvordan lyder Jesu stemme i møte med den blinde?
- er det noe i dialogen som virker særlig viktig for deg?
- med hvilket blikk ser Jesus på Bartimeus?
- er det noen av aktørene i beretningen du kjenner deg igjen i/
som du «er» akkurat nå?
(Dette er bare hjelpespørsmål, i tilfelle det er vanskelig å jobbe
med teksten. Om barna er med: still spørsmålene og samtal om
disse sammen)
6. Når du er ferdig med å «være i» beretningen (evt ferdig med
samtalen i punkt 5): Er det noe som særlig har berørt deg, der
hvor du er i livet ditt nå? (Kanskje noe «skjedde» i møtet
mellom deg og Jesus mens du levde deg inn i teksten?) Snakk
gjerne med Jesus om dette. Ikke noe er for dumt eller ondt eller
vanskelig, så kom med din ærlige reaksjon.

2. Fall til ro, finn en slags hvilepuls.
3. Be om at Den Hellige Ånd åpner teksten for deg og gjør den
levende.
4. Les meditasjonsteksten om den blinde Bartimeus (se
baksiden) – sakte, les den et par ganger om du trenger det.
5. Under lesningen (eller etter lesningen, hvis du lar tekstens
hendelser tre frem for ditt indre blikk – som en film) kanskje du
blir oppmerksom på:
- hvordan ser landskapet ut der hvor Bartimeus sitter?
- hvordan er lydene og luktene i omgivelsene der?

7. Når du er ferdig med bønnen: vær stille. Vær oppmerksom
på at den Jesus som møtte Bartimeus er hos deg på ditt
bønnested nå. Vær stille hos ham. I familien kan man innlede
denne lille stillheten ved å si: «Vær stille og tenk på Jesu
nærvær»
8. Avslutt denne stunden med å be Jesusbønnen som står på
forsiden. Dvel gjerne ved hver av setningene.
Fremgangsmåten er basert på Jesusmeditasjonsark fra Lia gård, som igjen
bygger på modellen for Jesusmeditasjon som Edin Løvås «innførte». Dette
er en forenkling av den klassiske bibellesningsmodellen Lectio Divina.

