Hãy Nói Cho Người Ta Biết Về
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heo như thống kê của Tổ Chức Y Tế Thế Giới

viết tắt là WHO (World Health Organization), hiện
nay trên toàn thế giới có khoảng chừng 45 triệu
người bị khiếm thị, nói nôm na là bị mù lòa. Có
nhiều nguyên nhân gây ra mù loà, nhưng ba nguyên
nhân này là phổ biến nhất: mù bẩm sinh, mù vì bị tai
nạn, mù vì những loại bệnh tật (Diabetes, Cataract,
Glaucoma, Uncorrected refractive errors…)
Như vậy, tỉ lệ của những người bị khiếm thị về mặt
thể lý ở trên thế giới này không lớn cho lắm, nếu
không muốn nói là rất nhỏ, bạn đồng ý không? Thế
nhưng nếu nhìn vào con số của những người bị mù
lòa về mặt đức tin, về tỉ lệ của những người chưa
nhận biết Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, thì con số
người bị mù về mặt tâm linh thật đáng cho chúng ta
lo ngại!
Theo cơ quan U.S. & World Population Clocks cho
hay vào sáng thứ Hai ngày 20 tháng 10 năm 2018,
lúc 9 giờ 26 phút thì dân số trên thế giới là
7,448,847,040 người. Thế nhưng con số Kitô hữu
trong tất cả các giáo hội: Công Giáo cũng như Chính
Thống, Lutheran cũng như hàng trăm giáo phái Tin
Lành khác … thì con số chỉ có vào khoảng gần 2.5 tỉ
(2,447,988,000), trong đó con số người Công Giáo
chiếm khoảng hơn 1.2 tỉ (1,242,461,000)
http://www.wholesomewords.org/missions/greatc.ht
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Làm sao để có thể đem ánh sáng cho hơn hai phần ba
nhân loại trên thế giới này đang thiếu ánh sáng đức
tin đây? “Đó là việc của Chúa, Chúa sẽ làm, mình
làm gì được!” Bạn có thể nói như vậy! Đúng! Tôi
xin giơ hai tay hai chân đồng ý với bạn đó là việc
của Chúa. Thế nhưng bạn nên nhớ, bạn và tôi có thể
đóng góp vào việc đem ánh sáng đức tin cho tha
nhân đấy!
Bạn không tin thì mở Tin Mừng của thánh Mác-cô ra
đọc cho kỹ thì sẽ thấy, anh chàng Ba-ti-mê được
sáng mắt, thoát được cảnh tối tăm, không phải là chỉ
có nhờ vào Chúa Giêsu đâu, mà còn nhờ vào sự giúp

đỡ của những người chung quanh anh ta nữa!
Những người xung quanh đã giúp gì được cho anh Ba-ti-mê
hả? Tôi nghĩ họ đã giúp đỡ cho anh ta qua việc NÓI cho
anh nghe về Đức Giêsu cùng những phép lạ cả thể mà
Ngài đã thực hiện cho dân chúng ở khắp mọi nơi. Thật
vậy! Là một người mù ở Giê-ri-khô, có lẽ anh không thể đi
đến Ca-phác-na-um, đến Na-za-rét, Ga-li-lê…đến những
nơi mà Chúa Giê-su đã thực hiện những phép lạ, vì thế anh
không biết gì về Chúa Giê-su. Anh chỉ biết Chúa qua việc
NGHE khách thập phương, những thương gia, những ngư
phủ, những du khách…NÓI về một ông Giêsu hiền lành,
nhân hậu, giàu lòng thương xót, hay cứu chữa những người
bệnh hoạn tật nguyền, đã làm phép lạ cho người mù xem
thấy, cho kẻ què đi được, cho kẻ điếc nghe được, cho người
câm nói được, và cho cả kẻ chết sống lại (Lc 7:22) … vì thế
cho nên khi nghe tin Chúa Giêsu đang đi ngang qua thì anh
ta mới can đảm và tin tưởng van xin: “Lạy ông Giê-su, Con
vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!" (Mc 10:47).
Bạn cứ nghĩ thử mà xem, nếu anh Ba-ti-mê không nghe
những người xung quanh nói, kể chuyện, và bàn tán về
những phép lạ và về con người của Chúa Giêsu…thì tôi
chắc chắn anh ta sẽ không biết Chúa Giê-su là ai cả, và nếu
không biết gì về Chúa Giê-su thì anh ta sẽ không thể tin vào
quyền năng của Ngài. Và khi không có niềm tin vào Chúa
Giêsu thì mắt của anh ta khó có thể được Chúa chữa lành?
Bởi vì chính niềm tin của anh đã cứu anh khỏi mù lòa: "Anh
hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” (Mc 10:52).
Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, những câu
chuyện kể về những phép lạ của Chúa Giê-su đã thực hiện
đó đây, những lời khen ngợi, và khâm phục của những
người chung quanh dành cho Chúa Giê-su…đã khiến cho
anh Ba-ti-mê có được niềm tin vào Ngài, thì bạn và tôi hãy
bắt chước đám đông dân chúng thành Giê-ri-khô khi xưa.
Chúng mình hãy nói cho những người chung quanh nghe về
con người của Chúa Giê-su, hãy kể cho bạn bè, hàng xóm,
láng giềng, con cái, cháu chắt…về những ơn lành hồn xác,
những phép lạ lớn nhỏ…mà Ngài đã ban cho chúng mình,
để nhờ vậy người ta biết và tin vào Thiên Chúa! Nói gì với
người ta về Chúa Giêsu hả? Đơn giản lắm!
+ Sẽ tiếp tục tuần sau...

A

ccording to the statistics of World Health

Organization (WHO), currently there are
approximately 45 million people whose vision is
seriously impaired. There are different causes of
blindness, but these three causes are most common:
blindness from birth, blindness caused by accidents,
and blindness caused by eyes diseases/illnesses
(Diabetes, Cataract, Glaucoma, Uncorrected
refractive errors…)
So, the percentage of people in the world who suffer
from visual impairments does not seem to be very
great, do you agree? However, if we look at the
number of people who are faith-blind, the
percentage of people who do not know Christ as
their Savior, the number of people who are
spiritually blind is of very grave concern!
According to U.S. & World Population Clocks
reported on Monday, October 20, 2018, at 9:26 am,
the world population was 7,448,847,040.
Nonetheless, the number of Christians in all
churches: Catholic as well as Orthodox, Lutheran as
well
as
hundreds
of
other
Protestant
denominations…the figure is only about 2.5 billion
(2,447,988,000), of which the Catholic population is
more
than
1.2
billion
(1,242,461,000)
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How can we bring light to more than two-thirds of
humanity in the world that is lacking the light of
faith? “This is the work of God, He will do it, what
can we do!” you can reason/say! True! I completely
agree with you that is the work of God. But do
remember, both you
and
I can also
participate/cooperate in the mission of bringing the
light of faith to others!
If you doubt what I have said, then please open the
Gospel of Mark and read carefully. You will then
see that blind Bartimaeus was called out from his
darkness, not only because of Jesus, but because of
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the help of those around him! How did the crowd help
Bartimaeus? It seems to me the crowd helped him by
TELLING him about Jesus and the great miracles
that He has performed for the people all over the
area. As a blind man of Jericho, most likely he would
not be able to travel to Capernaum, Nazareth or
Galilee…to the places where Jesus performed miracles,
therefore he knows nothing about Jesus. He HEARD the
merchants, the fishermen, the tourists who had come
from many places…as they TALKED about Jesus as
gentle, compassionate, rich in mercy, healing the sick
and the disabled, performing miracles that enabled the
blind to regain their sight, the lame to walk, the deaf to
hear, the mute to speak, and the dead to rise (Lk 7:22)
So when he heard that Jesus was passing by, he was
courageous and cried out, “Jesus, son of David, have
pity on me!" (Mk 10:47).
Think about it, if Bartimaeus have not heard the stories
about Jesus from those around him, and heard about the
miracles and about the person of Jesus…I am sure he
would not have known who Jesus was, and if he did not
know about Jesus, he would not have believed in his
power. And if he did not have faith in Jesus, then it
would be impossible for him to regain his sight. Because
it was his faith that saved him from blindness: “Go your
way; your faith has saved you!” (Mk 10:52).
My dear friends, if you agree with me that the stories of
the miracles of Jesus performed here and there, the praise
and admiration of the people concerning Jesus made
Bartimaeus have faith in Him, then let us imitate the
people from Jericho in the past. Let us talk about Jesus to
all the people around us about the person of Jesus. Let
us
tell
our
friends,
neighbors,
children,
grandchildren…about the good deeds, the great miracles
that He has bestowed upon us, so that people would
know and believe in God! What can we tell about Jesus
to others? It is simple!
+ To be continued next week!
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