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CÔNG BỐ TIN MỪNG 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 6:1-6 
  

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sabbat, Người vào 

giảng trong hội đường, và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu 

ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những 

sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải là anh 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 đả kích Người. 

  

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, 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 LỜI CHÚA 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 6:1-6 

 

Cũng như Ezekiel và Phao-lô trải nghiệm sự phản đối và chối bỏ trong mục vụ của họ, Chúa 

Giêsu cũng vậy. Đoạn Tin Mừng này cho chúng ta biết rằng đó là “những người cùng quê 

hương” đã chối bỏ Người. Đây là câu chuyện về những người biết Chúa Giêsu nhiều nhất nhưng 

hiểu Người ít nhất. Họ "đã viết anh ta đi." Người là cái "gai trong xác thịt" họ. Đám đông cùng 

quê hương không thể tin rằng ai đó giống như họ có thể là Đấng cứu thế. Trí óc nhỏ bé của họ, 

thiếu sự cởi mở, thiếu đức tin, và niềm tin được tiên đoán của họ, tất cả đều là một trở ngại cho 

Chúa Giêsu làm phép lạ ở giữa họ. Cũng như với Ezekiel và Phao-lô, Chúa Giêsu tiếp tục trung 

thành công bố Lời của Đức Chúa Trời bất chấp sự sự chối bỏ Ngài đối với dân chúng. (Việc đề 

cập đến anh chị em của Chúa Giêsu có thể là sự ám chỉ đến anh em họ của Người.) 

 

 

CHIA SẺ NHỮNG CÂU HỎI ĐỨC TIN 

1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào trong Tin Mừng đã thu hút sự chú ý của 

bạn. Tại sao? 

Chia sẻ các câu hỏi tiếp theo với cả nhóm. 

2. "Chúa Giêsu về quê quán của mình. . "Nó giống như lớn lên ở nơi quê hương của bạn? 

3. Điều gì khiến mọi người hoài nghi về Kitô giáo và giáo hội? Điều gì khiến mọi người đóng 

tâm trí của họ với Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài? 

4. Bạn có trải qua bị chối bỏ vì đức tin của bạn không? Nếu vậy, trải nghiệm đó như thế nào đối 

với bạn? 

5. Một điều gì Chúa Giêsu đang nói với chúng ta trong Phúc âm của Chúa Nhật này về việc một 

môn đệ nên nói hay thực hành lời Chúa như thế nào? 
 

 

 


