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Mc 6,1-6 

6:1 Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 
6:2 Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất 

đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "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 ? 
6:3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, 

Gioxê, Giuđa và Simon sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với 

chúng ta sao ?" Và họ vấp ngã vì Người. 
6:4 Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương 

mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." 
6:5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài 

bệnh nhân và chữa lành họ. 
6:6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng 

dạy. 

MỘT CHUYẾN VỀ QUÊ 

“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và là anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, 

Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và 

họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3) 

Suy niệm: “Quê hương,” hai tiếng thật thân thương và gần gũi, đặc biệt là đối với những ai 

lâu ngày mới có dịp trở về, nhưng hai tiếng ấy lại không hề ngọt ngào đối với Chúa Giêsu 

trong lần duy nhất duy nhất Ngài “về quê” sau một thời gian thi hành sứ vụ. Những tưởng 

những người đồng hương sẽ đón tiếp Ngài một cách long trọng, họ sẽ ùn ùn kéo tới để nghe 

giảng hay để xin chữa bệnh… Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược cách phũ phàng. Họ bất bình 

về một con người Giêsu đã từng sinh sống và lớn lên một cách bình thường ở ngôi làng Nadarét 

nhỏ bé với họ mấy chục năm trời, cùng với những người thân nhân chẳng có gì đặc biệt, còn 

tầm thường nữa là khác. Thế mà giờ đây con người tầm thường ấy bỗng nhiên được ca tụng 

được nổi tiếng vì những lời giảng dạy và những phép lạ phi thường. 

Mời Bạn: Những người dân làng Nadarét bất bình vì ghen ghét, đố kỵ, do đó họ cứng lòng 

tin, và không thể nhận ra “người con của dân làng” là chính Đấng Mêsia. Thái độ ghen ăn tức 

ở khiến người ta không thể nhận ra điều tích cực nơi người khác, và do đó cũng không thể 

nhìn thấy Chúa nơi tha nhân. Chúng ta phải loại bỏ thái độ tiêu cực đó để nhận ra Chúa hiện 

diện, nơi những người bé mọn và cả nơi những người may mắn, nổi trội hơn ta. 

Sống Lời Chúa: Tập nghĩ tốt và khám phá những ưu điểm nơi tha nhân. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết thật lòng yêu mến Chúa và chân thành yêu thương 

mọi người. Amen. 

  


