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Mt 13, 54 – 58 
13:54 Người về quê, giảng dạy trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt 
và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như 
thế? 
13:55 Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà 
Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Gioxép, Simon và 
Giuđa sao? 
13:56 và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm vói chúng ta sao? 
Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" 
13:57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ 
rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà 
thôi". 
13:58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.  
 
1. Ghi nhớ: “ Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,55). 

 

2. Suy niệm: Ngày 01. 05 cũng là ngày Lao Động quốc tế, Ngày này đã 

được Đức Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1955, Ngài đã nhận thánh Giuse 

làm Bổn mạng giới lao động. Thánh Giuse là bổn mạng giới lao động, 

không phải là do ngẫu nhiên, nhưng vì Ngài là một gia trưởng gương mẫu, 

là người thợ lao động gương mẫu, cho giới lao động nuôi sống gia đình. 

Hằng ngày, thánh Giuse âm thầm làm việc nuôi sống Chúa Giêsu và Đức 

Mẹ, công việc thật khiêm tốn và bình thường. Đến nỗi người ta không tin 

Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa Giêsu là “con bác thợ mộc Giuse”. Nhìn thánh 

Giuse là "kiểu thức các tài công noi theo", chúng ta biết lao động là 

phương thế để con người trở nên giống Thiên Chúa. 

 

3. Sống lời Chúa: Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát! 

 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh cả 

Giuse, tích cực lao động phục vụ sự sống trần gian, và phát triển sự sống 

thiên đàng. Amen 


