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TiӃng ViӋt

Vietnamese

Ba-ti-mê là mӛt ngѬӟi đàn ông mù, ngӕi bên lӃ
đѬӟng gҩn thành Giê-ri-cô ăn xin.

Mӛt vài ngѬӟi tӓt bӧng đã cho anh ta mӛt đӕng
tiӃn kênh hoҹc mӛt chút thӫc ăn khi hӏ đi qua.
Ba-ti-mê không thӅ làm viӉc vì anh ta không
thҧy đѬӟng. Anh ta chӋ có thӅ ăn xin.
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Mӛt ngày nӏ, con đѬӟng đông đúc. Ba-ti-mê nghe
tiӁng bѬӝc chân cөa nhiӃu ngѬӟi. Mӛt điӃu gì đó
không bình thѬӟng đang diӇn ra.

Ngay lүp tӫc ngѬӟi mù biӁt đó là gì. Chúa Giêsu ngѬӟi Na-xa-rét đang ӡ trong thành. Ĉám đông
tӧ hӏp đӅ gҹp Chúa Giê-su, đӅ nghe Ngài giҥng.
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“Ĉӫc Giê-su, con
trai vua Ĉa-vít,
xin thѬѪng xót
con!” Tңi sao
Ba-ti-mê lңi hét
to? Tңi sao anh
ta nghƭ Chúa
Giê-su có thӅ
giúp anh ta? Có
lҿ anh ta nghe
vӃ nhӱng ngѬӟi
Chúa chӱa lành.

Mӛt vài thì bӍ
điӁc, mӛt vài bӍ
câm, mӛt vài bӍ
què, và mӛt vài
bӍ mù nhѬ anh
ta. Ba-ti-mê la
lӝn lҹp đi lҹp
lңi “Con trai
vua Ĉa-vít, xin
thѬѪng xót con”.
Giӏng anh ta
vang lên vӝi
niӃm hy vӏng.
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Ba-ti-mê chұc
chұn mӛt điӃu.
NӁu anh ta không
đѬӥc giúp bây
giӟ, anh ta sҿ
không bao giӟ
còn cѪ hӛi. Chúa
Giê-su có thӅ
không bao giӟ
đi qua con đѬӟng
cөa anh ta lҩn
nào nӱa.

Ba-ti-mê
phҥi sӟ đѬӥc
Chúa Giê-su.
NhѬng nhӱng
đám đông không
rӟi đi. Hӏ nói
“Sssssssshhh!”
Hӏ cҥnh cáo anh
ta im lҹng.
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NhѬng Ba-ti-mê không im đi.
Anh ta tiӁp tӧc la hét. Bҧt
ngӟ Chúa Giê-su dӭng lңi!
Lұng nghe! Ra lӉnh cho ngѬӟi
mù đӁn gҩn Ngài! Mӏi ngѬӟi
bҥo anh “hãy yên tâm, đӫng
dүy. Thҩy gӏi
anh đó.”

Ba-ti-mê bүt dүy, vӫt áo
và đӁn cùng Ĉӫc Giê-su.
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Không, Ba-ti-mê mù lòa không xin Chúa
Giê-su vàng hay quҩn áo đһp. Bңn
có biӁt anh ta xin gì không?
“ThѬa Thҩy, con
muӓn sáng
mұt trӡ
lңi”.

Ngài hӑi: “Anh muӓn Ta giúp điӃu
gì?” Bңn sҿ trҥ lӟi nhѬ thӁ nào?
Bңn sҿ xin thүt nhiӃu tiӃn hay
nhiӃu quҩn áo mӝi? Ĉó có phҥi
là nhӱng gì Ba-ti-mê muӓn?

12

11
Ba-ti-mê muӓn đѬӥc nhìn thҧy mӏi
vүt! nhìn thҧy cây cӓi, chim
chóc và vҽ đһp cөa tҧt cҥ
sӳ tңo dӳng
cөa Chúa.

Anh ta muӓn nhìn thҧy đӅ anh
ta có thӅ tӳ chăm sóc mình
và không phҥi đi
ăn xin.
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Chúa Giê-su nói vӝi Ba-ti-mê: “Hãy nhүn lҧy ánh
sáng. Ĉӫc tin cөa anh đã chӱa lành anh”.
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Tҧt cҥ mӏi
ngѬӟi, khi
hӏ nhìn thҧy
đӃu ngӥi
khen Chúa.
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Chúa Giê-su chӱa lành ngѬӟi mù
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Mác chѬѪng 10, Luke chѬѪng 18,
Giăng chѬѪng 9

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130

Lүp tӫc anh thҧy
đѬӥc và đi theo
Chúa Giê-su. Tҧt
cҥ anh ta có
thӅ nói là
“Chúa thүt
tuyӉt vӟi!
Chúa chӱa
lành tôi”.
Ĉó là mӛt
khoҥnh khұc
tuyӉt vӟi
đӓi vӝi
Ba-ti-mê.
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Mӛt lҩn nӱa, hӏ
nhìn thҧy quyӃn
năng tuyӉt vӟi
cөa con trai Ĉӫc
Chúa Trӟi, Chúa
Giê-su, mang ánh
sáng đӁn vӝi mӛt
kҽ ăn xin nghèo
mù lòa.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

