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Ba-ti-mê là một người đàn ông 
mù, ngồi bên lề đường gần thành 
Giê-ri-cô ăn xin. Một vài người 
tốt bụng đã cho anh ta một đồng 
tiền kênh hoặc một chút thức ăn  
khi họ đi qua. 



Ba-ti-mê không thể làm việc vì 
anh ta không thấy đường. Anh ta 
chỉ có thể ăn xin. 



Một ngày nọ, con đường đông 
đúc. Ba-ti-mê nghe tiếng bước 
chân của nhiều người. 



Một điều gì đó không bình 
thường đang diễn ra. Ngay lập 
tức người mù biết đó là gì. 



Chúa Giê-su người Na-xa-rét 
đang ở trong thành. Đám đông tụ 
họp để gặp Chúa Giê-su, để nghe 
Ngài giảng.  



“Đức Giê-su, con 
trai vua Đa-vít, 
xin thương xót 
con!” Tại sao  
Ba-ti-mê lại hét 
to? Tại sao anh 
ta nghĩ Chúa 
Giê-su có thể 
giúp anh ta? Có 
lẽ anh ta nghe 
về những người 
Chúa chữa lành. 



Một vài thì bị điếc, một vài  
bị câm, một vài bị què, và một  

vài bị mù như anh 
 ta. Ba-ti-mê la 
 lớn lặp đi lặp 
 lại “Con trai 

 vua Đa-vít, xin 
 thương xót con”. 

 Giọng anh ta vang 
               lên với niềm 
               hy vọng. 



Ba-ti-mê 
chắc chắn 
một điều. 
Nếu anh ta 
không được 
giúp bây 
giờ, anh ta 
sẽ không 
bao giờ còn 
cơ hội. 



Chúa Giê-su 
có thể không 
bao giờ đi 
qua con 
đường của 
anh ta lần 
nào nữa. 



Ba-ti-mê 
 phải sờ được 
 Chúa Giê-su. 
 Nhưng những 

 đám đông 
 không rời 

 đi. Họ nói 
“Sssssssshhh!” 

Họ cảnh cáo 
 anh ta im 

        lặng. 



Nhưng Ba-ti-mê không 
im đi. Anh ta tiếp 
tục la hét. Bất ngờ 
Chúa Giê-su dừng 
lại! Lắng  
nghe! 



Ra lệnh cho người mù 
đến gần Ngài! Mọi 
người bảo anh “hãy 
yên tâm, đứng dậy. 
Thầy gọi  
anh đó.” 



Ba-ti-mê bật dậy, 
vứt áo và đến 
cùng Đức Giê-su. 



Ngài hỏi: “Anh muốn Ta giúp điều 
gì?” Bạn sẽ trả lời như thế nào? 
Bạn sẽ xin thật nhiều tiền hay 
nhiều quần áo mới? Đó  
có phải là những gì  
Ba-ti-mê muốn? 



Không, Ba-ti-mê mù lòa không 
xin Chúa Giê-su vàng hay quần 
áo đẹp. Bạn có biết anh ta 
xin gì không? 



“Thưa Thầy, con muốn sáng mắt trở 
lại”. Ba-ti-mê muốn được nhìn thấy 
mọi vật! nhìn thấy cây cối, chim 
chóc và vẻ đẹp của tất cả sự tạo 
dựng của Chúa. 
 



Anh ta muốn nhìn thấy để anh 
ta có thể tự chăm sóc mình và 
không phải đi ăn xin. 



Chúa Giê-su nói với Ba-ti-mê: 
“Hãy nhận lấy ánh sáng. Đức tin 
của anh đã chữa lành anh”.  



Lập tức anh  
thấy được và  
đi theo  
Chúa  
Giê-su.  
Tất cả  
anh ta  
có thể  
nói là  
“Chúa thật  
tuyệt vời!  



Chúa chữa lành  
tôi”. Đó  
là một  
khoảnh  
khắc  
tuyệt  
vời  
đối với  
Ba-ti-mê.  



Tất cả mọi 
người, khi 
họ nhìn thấy 
đều ngợi 
khen Chúa.  



Một lần nữa, họ nhìn 
 thấy quyền năng 

 tuyệt vời của 
 con trai Đức 

 Chúa Trời, Chúa 
Giê-su, mang 

 ánh sáng đến 
 với một 

 kẻ ăn xin 
 nghèo mù 

            lòa.  



Chúa Giê-su chữa lành người mù 
 

Một câu chuyện về lời của Chúa,  
được tìm thấy trong Kinh Thánh  

 
Mác chương 10, Luke chương 18,  

Giăng chương 9 

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”  
Thi Thiên 119:130 



Kết thúc 



Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng  
ta biết về Đức Chúa tuyệt vời đã tạo nên 
chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài. 

 
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai 
lầm mà Ngài cho đó là tội lỗi. Sự trừng 
phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng Chúa 
yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con 
trai duy nhất của mình là Giê-su, chết 
trên thánh giá và chịu trừng phạt vì tội 
lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã 
trở lại cuộc sống và về thiên đàng. Nếu 
bạn tin vào Chúa Giê-su và xin Ngài tha 
thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!  
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,  

và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi. 



Nếu bạn tin điều này là  
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng: 
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là 
Đức Chúa trời, và là người đã chết vì 

tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã sống 
trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi 
và hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi, để 
mà tôi có thể có một cuộc đời mới, và 
một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi.  
Hãy giúp tôi theo Ngài và sống vì  
Ngài như con của Ngài. A-men. 

 
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa  

mỗi ngày!   Giăng 3:16 
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