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28/10/18 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – B  

 

Mc 10,46-52 
10:46

 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và 

một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người hành khất mù, tên là 

Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường. 
10:47

 Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, 

Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi !" 
10:48

 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua 

Đavít, xin dủ lòng thương tôi !" 
10:49

 Đức Giêsu đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây !" Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ 

yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !" 
10:50

 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. 
10:51

 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi 

nhìn thấy được". 
10:52

 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !" Tức khắc, anh ta nhìn thấy 

được và đi theo Người trên con đường Người đi.  

 

CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

“Lạy ông Giê-su, Con Vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47b) 

 

Suy niệm: Tiếng kêu cầu của anh mù Ba-ti-mê vang lên thật khẩn cấp và quyết liệt. Anh 

kêu vang át cả tiếng ồn ào của đám đông. Anh kêu mãi cho tới khi tiếng của anh được lắng 

nghe. Anh kêu cầu vì anh nhìn nhận sự bất lực trước sự mù loà của mình. Hơn nữa anh 

còn kêu cầu vì tin vào lòng thương xót của “Giê-su, Con Vua Đa-vít.” Anh đặt cược đời 

mình nơi Chúa Giê-su và vì thế anh đã không phải thất vọng. Ngài đã đáp lời: “Lòng tin 

của anh đã cứu anh.” 

 

Mời Bạn: Tiếng kêu cứu của những anh mù Ba-ti-mê trong thế giới hôm nay cũng thật 

khẩn cấp: tiếng kêu của thai nhi cầu xin được thấy ánh sáng mặt trời: “Mẹ ơi, xin đừng nỡ 

giết con”; tiếng kêu của người thấp cổ bé miệng bị áp bức van xin công bằng, sự thật… Và 

còn biết bao tiếng kêu nại đến lòng thương xót ở quanh chúng ta trong cuộc sống hằng 

ngày. Bạn và tôi cũng thế, cũng cần đến lòng thương xót của nhau: vợ chồng, cha mẹ, anh 

em, bạn bè đều cần trao cho nhau sự khoan dung thông cảm. Lòng thương xót sẽ được 

thực hiện dưới nhiều hình thức trong cuộc sống, khi chúng ta ý thức rằng mỗi một khoảnh 

khắc trong đời chúng ta luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. 

 

Chia sẻ cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa đã đụng chạm đến trái tim của bạn 

qua các biến cố trong cuộc sống của bạn. 

 

Sống Lời Chúa: Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót trong gia đình, trong nhóm. 

 

Cầu nguyện: Xin Nước và Máu tuôn ra từ trái tim Chúa Giê-su là nguồn mạch của lòng 

Chúa thương xót, con tín thác vào Chúa. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. 
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