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* NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG DỄ BỊ COI THƯỜNG*

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 13: 54-58)

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến
người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm
phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là
bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em
ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự
ấy?". Và họ vấp phạm đến Người. Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri
nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép
lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

BẠN VÀ TÔI CÙNG SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

"Bởi đâu ông được như vậy ?" Chúa Giêsu trở về thăm quê hương Nazareth, nhưng bị
người đồng hương từ chối.

1/ Họ đã sửng sốt khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, bởi Người giảng dạy cách khôn ngoan
và sâu nhiệm. Nhưng họ COI THƯỜNG vì GIA ĐÌNH của Chúa Giêsu. "Bởi đâu ông được
khôn ngoan như vậy. Ông ấy không phải là con bác thợ mộc đó sao?"; và họ vấp ngã vì
Người.

2/ Thái độ cứng lòng tin của người đồng hương đã làm Chúa Giêsu khó chịu và Ngài đã
lấy câu ngạn ngữ để giáo huấn: "Tiên tri có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương
mình và trong gia đình mình mà thôi !".
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3/ Những người Nazareth cảm phục lời Chúa Giêsu rao giảng và các phép lạ người làm,
nhưng họ lại không tin vào con người của Chúa Giêsu, chỉ vì họ chỉ để ý đến nguồn gốc
tầm thường của gia đình Người. Như thế, cái vẻ tầm thường bên ngoài rất dễ che lấp con
mắt khách quan của BẠN VÀ TÔI, khiến TÔI khó nhận ra cái giá trị sâu xa bên trong.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Những người Nazareth biết rõ tông tích có tính
cách trần thế của Chúa Giêsu, nhưng họ không nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, chỉ
vì họ cứng lòng tin. BẠN VÀ TÔI CẦN KHIÊM TỐN LẮNG NGHE TIẾNG NÓI NHỮNG NGƯỜI
NHỎ BÉ, NGHÈO HÈN... MÀ CHÚA ĐANG DÙNG HỌ NÓI LỜI CHÚA CHO CHÚNG TA.

Đầy tớ Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời
Chúa.
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