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PHÚC ÂM (Gospel): Lc 4, 21-30  

 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh 
mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về 
những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?" 

 Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, 
hãy chữa lấy chính mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại 
quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón 
tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, 
khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia 
không được sai đến cùng một nguời nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta 
thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không 
người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria". 

 Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất 
Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người 
xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.  

Đó là lời Chúa. 

 
 Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary):  :  Luke 4:21-30 
 
Phần tiếp theo của Tin mừng Chủ Nhật vừa qua, dân chúng phản ứng về sự việc Chúa Giêsu 
tuyên bố cho một sứ vụ mới. Ban đầu, họ rất nhiệt tình và rất kinh ngạc trước những lời nói thu 
hút của Ngài.  Nhưng sau đó sự việc lại thay đổi một cách chua xót.  Khi họ hỏi Chúa Giêsu về 
nguồn gốc gia đình của Ngài: " Người này không phải là con ông Giuse sao?" Chúa Giêsu trả 
lời:" Không có tiên tri nào được đón nhận tại xứ sở của mình".  Rồi Chúa Giêsu nói rằng người 
ngoại bang (như ông Zarephát và  ông Naman) còn biết mở lòng đón nhận các nhà tiên tri hơn 
là người Do Thái.  Điều này muốn nói đến người ngoại bang (những kẻ thù của người Do Thái), 
và lòng mong muốn đưa người ngoại bang vào kế hoạch cứu rỗi của Chúa Giêsu làm cho dân 
Do Thái căm giận.  Và họ cố tình giết chúa Jesus nhưng Ngài trốn thoát được vì giờ chết của 
Ngài chưa đến.  Sự kiện này báo trước sự phản đối lẫn sự từ chối Chúa Giêsu mà Ngài sẽ phải 
trải qua trong những năm sắp dến. 
 
 
 
 
 
 



Câu Hỏi Chia Sẻ (Faith Sharing Questions) 
 
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? 
 
2. Thiên Chúa thực sự muốn mỗi một người chúng ta làm chứng nhân cho Ngài trong gia đình, 
nơi việc làm và nơi công cộng của chúng ta.  Điều gì có thể ngăn chặn hoặc giúp đỡ chúng ta 
sống theo ơn gọi này? 
 
3. Gandhi, một người theo đạo Hindu, đã tiếp cận với người Hồi giáo. Yitzak Rabin, người Do 
Thái, đã tiếp cận người Palestine.  Đức Tổng Giám mục Romero của El Salvador đã tiếp cận 
với người nghèo.  Tất cả đều bị giết. Tại sao chúng ta lại giết các tiên tri của chúng ta? Tại sao 
khó cho chúng ta tin vao các tiên tri? 
 
4. Chương 3 của bài đọc II nói rằng: "tình yêu là nhẫn nại... không cộc cằn thô lỗ, vv".   Trong 
tám tính xấu nào của con người (ganh tỵ, kiêu căng, vv),  tính xấu nào làm bạn phải tự phấn 
đấu để loại bỏ khỏi đời sống của bạn? 
 
5. Trong tin mừng hôm nay, tâm lý nao dùng để thu hút đám đông dân chúng.  Bạn có bao giờ 
phải đối phó với sự phẩn nộ của đám đông trong khi bạn đang tìm cách thực hành đức tin của 
bạn? Có thể bạn cho một ví dụ sự phẩn nộ của đám đông đang phổ biến trong xã hội chúng ta 
ngày hôm nay? 

6. Kể một sự việc trong bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng khi chúng ta là môn đệ của 
Chúa Giêsu thì chúng ta phải hành động như thế nào. 


