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PHÚC ÂM: Mc 10, 46-52 
  
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, 
một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên rằng: "Hỡi 
ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: 
"Hỡi con vua Đavít, xin thương xót tôi". 
  
Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi 
anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì 
cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa 
anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.     
Đó là lời Chúa. 
 
 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary) Máccô 10:46-52 
 
Trong vài tuần nữa, Chúa Giêsu hành trình đến Jerusalem. Trên đường, Ngài đóng vai trò làm giáo viên, cung cấp một số 
bài học về bản chất  của người môn đệ chính thực, và Ngài nói về bản chất và sứ mệnh của mình. Phần lớn, các môn đệ và 
đệ tử của Ngài đều mù quáng và không hiểu. Đơn giản họ chỉ "không nhìn thấy". Nhưng, cuối cùng, chúng ta gặp một người 
đã nhìn ra, cụ thể là Bartimaeus. Đầu tiên, ông cho thấy ông nhận ra bản chất thực sự của Chúa Giêsu bằng cách gọi Ngài 
là "Con của vua David", một danh hiệu dành riêng cho Đấng Cứu Thế. Sau khi mắt nhìn thấy, ông trở thành một môn đệ 
của Chúa Giêsu: "ông bắt đầu theo Chúa Giêsu lên đường. Ngược lại, các môn đệ không nhận Chúa Giêsu là ai; Họ vẫn 
chưa trở thành những môn đệ thực thụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hy vọng này của Chúa Giêsu là sự hiện diện của 
Bartimaeus (một người trổ vào đạo mới) ở giữa các môn đệ sẽ giúp họ thấy Chúa Giêsu thực sự là ai và cũng giúp họ trở 
thành môn đệ thực sự của Chúa Giêsu, từ bỏ mọi thứ để theo Ngài. 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
1. Chia sẻ với nhóm hoặc với người bên cạnh điều gì đã xúc động bạn nhiều nhất trong Phúc âm. Với câu hỏi đầu tiên 
này, chúng ta hãy cố gắng tránh bình luận về những gì người khác đã chia sẻ. Chúng ta chỉ cần chia sẻ những gì trong 
thâm tâm mình và sau đó để phiên người khác chia sẻ. 
 
2. Bạn có thể nghĩ một điều gì mà mắt đức tin của bạn đã giúp bạn nhận ra được mà trước đây bạn không nhìn 
thấy được 
3. Một trong những "trải nghiệm tuyệt vời về mắt được mở ra " mà bạn từng có là gì? 
 
4. Phản ứng chung của bạn về người ăn xin là gì? 
 
5. Trong Tin Mừng, Bartime cho thấy sự kiên trì tuyệt vời trước sự trống đối. Những trường hợp nào đòi hỏi bạn 
phải kiên trì? Bạn có cho bạn là một người kiên trì không? 
 
 
5. Nêu một việc trong phúc âm hôm nay khuyên chúng ta nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta cần phải sáng suốt 
và hành động như thế nào? 
 

 


