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Th. Bla-xi-ô, giám mục, tử đạo 

Mc 6,1-6 

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến 

ngày sa-bát, 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 ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của 

các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không 

phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-

su 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.” 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 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các 

làng chung quanh mà giảng dạy. 

THOÁT KHỎI THÀNH KIẾN 

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

Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn 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: Dân thành Na-da-rét ngày xưa mang nặng thành kiến về Đức Giê-

su. Họ không thể thoát ra khỏi cái “lý lịch trích ngang” của người chỉ là “bác 

thợ, con bà Ma-ri-a” cùng với những anh em bà con như bao người khác sống 

trong làng xóm của họ. Chính cặp kính “cận thị” và thiên lệch đó đã che khuất 

tầm nhìn khiến họ không thể nhận ra Đấng Thiên Sai nơi con người Giê-su 

thành Na-da-rét ấy dù Ngài giảng dạy “như Đấng có uy quyền” và làm các dấu 

lạ khiến họ “kinh ngạc vì ở Ít-ra-en chưa từng thấy thế bao giờ” (Mt 9,33).  

Mời Bạn: Thành kiến giống như cặp mắt kính bị lỗi khiến cho mọi thứ nhìn 

xuyên qua nó đều trở thành méo mó lệch lạc, điều hay điều tốt cũng trở nên 

xấu xí. Người mang thành kiến luôn ở trong tư thế đối kháng, bắt bẻ, xét nét, 

xét đoán cách thiên lệch, bất công. Và như thế không nhìn thấy được điều tốt 

đẹp nơi người khác. Để thoát khỏi thành kiến, cần gỡ bỏ cái nhìn tiêu cực để 

thay vào đó bằng cái nhìn tích cực, thay vì soi mói khuyết điểm thì nỗ lực 

khám phá ưu điểm nơi anh em. Và nhất là nói không với tính tự ái, tự phụ là 

nguồn “chống lưng” cho óc thành kiến đó. 

Sống Lời Chúa: Để thoát khỏi thành kiến, mời bạn tập khám phá phương diện 

tích cực, ưu điểm của người khác. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đôi mắt để nhìn, đôi tai để 

nghe. Xin cho chúng con biết nhìn, biết nghe tha nhân với lòng bao dung, ngõ 

hầu chúng con thấy được sự hiện diện và ý định của Chúa nơi họ. 


