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Thứ Tư 03/02/2021 – Thứ Tư tuần 4 thường niên.

– Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét

Lời Chúa: Mc 6,1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Ðến ngày Sabát, Người vào
giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sủng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu
ông nầy được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những
sự lạ thể ấy? Ông nầy chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse,
Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp phạm vì Người.

Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình
họ hàng mình". Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân,
và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh mà giảng dạy.

SUY NIỆM 2: BẢN TÍNH KHÓ DỜI

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Con người khó thay đổi. Khó thay đổi vì quá quen thuộc. Đã thành nếp. Nếp ăn. Nếp nghĩ.
Người dân Na-da-rét quá quen với hình ảnh Chúa Giê-su thợ mộc. Cha Người làm thợ mộc.
Người cũng làm thợ mộc. Không thể khác được. Khó thay đổi vì ngại ngùng.

Tuy nghe tiếng Người ở Ca-phác-na-um đã làm những điều kỳ diệu. Tuy trực tiếp nghe những lời
lẽ khôn ngoan Người nói. Họ ngạc nhiên vì sự thay đổi nơi Chúa Giê-su. "Bởi đâu ông ta được
như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ
như thế, nghĩa là gì?" Nhưng chính họ không chịu thay đổi. Đã quen với ý niệm Giê-su thợ
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mộc, họ không thể đổi thành ý niệm Giê-su tiên tri được. "Và họ vấp ngã vì Người".

Con người vốn yếu đuối và hay sai lầm. Vì thế cần thay đổi. Cần sám hối. Cần được chỉ dạy.

Thư Do thái khuyên nhủ ta hãy biết khiêm tốn nhận lời chỉ dạy của Chúa. Đó là tình yêu thương
của Chúa. Yêu cho roi cho vọt. "Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con
thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy". Chỉ khi khiêm
tốn đón nhận, ta mới thay đổi để nên tốt hơn. "Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú
mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa
trái là bình an và công chính" (năm lẻ).

Đa-vít trở nên thánh vương vì ngài biết khiêm nhường chấp nhận tội lỗi. "Con đã phạm tội
nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã
hành động rất ngu xuẩn". Sám hối ngay khi được tiên tri Gát cảnh tỉnh. Và sẵn sàng đón
nhận sự sửa dạy của Chúa. "Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; nhưng đàn
chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con!" Thay đổi như thế cần sự
khiêm nhường. Biết mình. Phục thiện. HOàn toàn đón nhận thánh ý (năm chẵn). Đó là
điều người dân Na-da-rét thiếu. Họ kiêu ngạo. Không biết mình. Và tệ nhất là không phục
thiện để thay đổi.
Xin cho con biết khiêm nhường. Biết mình. Và mạnh dạn thay đổi. Theo lời Chúa dạy.
Kính chuyển:
Hồng
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