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ẨN SỐ GIÊSU
“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?” (Mc 6,2)
Suy niệm: Những lời giảng dạy và việc
làm của Chúa Giê-su đã gây ra cho những
người đồng hương của Ngài nhiều thắc
mắc không có lời giải đáp. Trước mắt họ,
Ngài chỉ là “con bác thợ Giu-se,” mà sao
Ngài nói năng khôn ngoan như vậy? Ngài
cũng là bà con lối xóm với họ, giống hệt
như những người bình thường khác, mà

sao Ngài làm được những phép lạ như thế?
Nhìn vào cuộc sống quá bình thường của
Đức Giê-su tại quê nhà, người ta không thể
chấp nhận được Ngài là Đấng Thiên Sai.
Ngài quả là một ẩn số.
Mời Bạn: Dù bị hiểu lầm, bị chối bỏ, Chúa
Giê-su vẫn muốn cứu chuộc chúng ta bằng
cách chia sẻ thân phận con người với chúng
ta trong mọi ngóc ngách đời thường và cả
đến những cảnh ngộ bi đát nhất, như một
con người bình thường nhất trong nhân
loại. Nhờ đó mỗi hành vi của chúng ta đều
trở nên có ý nghĩa có giá trị trước mặt Thiên
Chúa nếu được kết hợp với Ngài, được làm
trong Ngài, với Ngài. Để khám phá ẩn số
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Giê-su trong cuộc sống của bạn, của những
người anh chị em bình thường bé mọn
nhất, chúng ta cần đóng lại cặp mắt đầy
thành kiến của mình và mở ra cặp mắt đơn
sơ của trẻ thơ để nhìn thấy những ưu điểm
của anh chị em mình.
Sống Lời Chúa: Trong ngày, nhiều lần nhớ
tới Chúa và kết hiệp với Ngài trong suy nghĩ
và công việc của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã chấp
nhận sống trọn kiếp con người để cứu độ
chúng con. Xin cho con biết sống với Chúa,
trong Chúa và cùng Chúa để mọi việc con
làm trở nên có ý nghĩa và sinh ích lợi cho
anh chị em con. Amen.
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MỤC VỤ & SINH HOẠT
Thánh lễ: Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: Truớc Thánh lễ Chúa Nhật và Thánh lễ chiều 			
Thứ Năm, hoặc xin hẹn trước với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bẩy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA
ĐỨC THÁNH CHA • THÁNG 7 /2018
Cầu cho việc truyền giáo - Các linh mục
và công việc mục vụ
Xin cho các inh mục, những người luôn cảm
thấy cô đơn và yếu đuối trong các công tác
mục vụ, tìm thấy sự liên hệ mật thiết với
Thiên Chúa và tình bằng hữu nơi các anh
em linh mục khác.
Giáo
hộiCÔNG
nghèo đói.
LỊCH
GIÁO TRONG TUẦN

8/7: CN 14 Thường Niên
9/7: Th. Augustinô Zhao Rong
và các Bạn tử đạo
10/7: Thứ Ba trong tuần 14 TN
11/7: Th. Bênêđictô, viện phụ- Lễ Nhớ
12/7: Thứ Năm trong tuần 14 TN,
13/7: Th. Henricô
14/7: Th Kateri Tekakwitha, tn
15/7: CN 15 Thường Niên
Giáo hội nghèo đói.

Thành kiến và sự thật
Nhiều người có tài năng cao vời bị coi thường
trước khi được chấp nhận. Chúng ta có thể
đưa ra mấy trường hợp để làm chứng :
- Giám mục Fulton Sheen, một nhà thuyết
giáo vĩ đại, đã từng bị giáo sư môn biện
luận trường đại học chê :”Anh đúng là diễn
giả tồi nhất mà tôi từng gặp”.
- Ernest Hamingway, một tiểu thuyết gia cự
phách, đã từng bị các thầy giáo chê :”Hãy
quên việc viết lách đi ! Anh không đủ tài để
làm việc đó đâu”.
- Richard Hooker, tác giả quyển sách nhan
đề “Mash”, đã từng thấy quyển sách của
ông bị đến 6 nhà xuất bản từ chối in để rồi
cuối cùng quyển ấy đã trở thành một trong
những quyển sách bán chạy nhất.
Thành kiến đã làm cho dân làng Nazareth
phán đoán sai về Đức Giêsu. Họ đã không
nhận ra Ngài là Đấng Cứu thế. Đối với chúng
ta cũng vậy, thành kiến có thể làm cho chúng
ta mù quáng, không nhận định và phê phán
một cách khách quan đúng đắn được. Thành
kiến làm cho chúng ta không thể đối thoại ,
cởi mở với người khác và không nhìn thấy cái
hay cái tốt nơi người khác.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật
+ Bài đọc 1 : Ed 2, 2-5.
Dân Israel cố chấp trong sự bất tuân
nên họ đã bị lưu đầy ở Babylon. Ezéchiel
cũng đồng chịu số phận của những kẻ
lưu đầy. Trong hoàn cảnh bi đát đó, Thiên
Chúa đã trao cho Ezéchiel nhiệm vụ cảnh
tỉnh dân chúng, làm cho họ nhận biết
tội lỗi và sám hối. Ông phải đương đầu
với một dân tộc phản loạn từ nhiều thế
kỷ trong khi đó ông biết thân phận hèn
yếu của mình, tuy thế, ông không do dự
nhận lấy trách nhiệm nặng nề ấy.
+ Bài đọc 2 : 2Cr 12,7-10.
Thánh Phaolô thành thực chia sẻ tâm
tình với chúng ta : Ngài là một Tông đồ
sinh sau đẻ muộn, từ một người bách
hại đạo Chúa, lại trở nên một Tông đồ
nhiệt thành rao giảng đạo ấy. Mặc dầu
Ngài đã được Chúa ban cho những ơn
mạc khải phi thường nhưng Ngài không

dám tự cao tự đại về hồng ân ấy. Ngài
được sức mạnh và hăng say rao giảng
Tin mừng với ý thức rằng “Vì khi tôi yếu,
chính là lúc tôi mạnh mẽ”.
+ Bài Tin mừng : Mc 6,1-6.
Đức Giêsu trở về thăm quê hương, và
ngày Sabbat cũng vào cầu nguyện tại hội
đường. Ban đầu, người dân làng Nazareth
thán phục những phép lạ Ngài đã làm và
những lời giảng dạy rất khôn ngoan và
đầy thế giá của Ngài, nhưng khi nhớ đến
nguồn gốc tầm thường của Ngài, họ thắc
mắc và không tin Ngài nữa. Tại sao ? cha
mẹ và anh em Ngài là những người hàng
xóm quen thuộc đang ở với họ. Vì vậy,
Đức Giêsu kết luận :”Tiên tri có bị rẻ rúng,
thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình,
hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong
gia đình mà thôi”(Mc 6,5). Chính vì thái
độ cứng lòng ấy, nên ở Nazareth Đức
Giêsu không làm nhiều phép lạ.

Số phận người rao giảng tin mừng
Cho dù Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài
có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài phải bó
tay trước sự cứng lòng của con người. Ngài đã
trở nên bất lực trước những kẻ thiếu niềm tin.
Và quả thật, “Ngài đã không làm được phép
lạ nào”tại quê hương mình. Thế mới biết con
người có khả năng ngăn cản Thiên Chúa, con
người có toàn quyền từ chối quà tặng của
Thiên Chúa.
Trên con đường truyền giáo, Đức Giêsu vẫn
đem các môn đệ đi theo để huấn luyện các
ông. Trong việc huấn luyện cũng cần thấy sự
thất bại, chứ không phải chỉ nhìn thấy thành
công. Sau này trên đường truyền giáo, sự thất
bại không làm cho các ông nản lòng.
Các người rao giảng Tin mừng hãy bắt chước
Đức Giêsu mà đón nhận thái độ “Bụt nhà
không thiêng” của những người được rao
giảng. Họ có thể nghi kỵ, không ưa, hoặc
chống đối chúng ta đi nữa, thì hãy vững
tâm vì “chân lý sẽ thắng”. Ban đầu có thể
gặp thất bại nhưng với thời gian người ta sẽ
nhìn ra chân lý. Đức Giêsu đã thất bại khi còn
sống nhưng đã thành công vẻ vang sau khi
sống lại. Người Tông đồ cũng phải đi theo
con đường ấy : phải kiên nhẫn chịu đựng,
nhưng phải chịu đựng trong vui tươi vớiø tình
thương mến.
Cách đây nhiều năm, các rạp chiếu bóng

thường chiếu phim hoạt hoạ. Có một bộ phim
được nhiều người ưa thích tên là Looney Tunes.
Một vai được nhiều người hâm mộ trong phim
là chú chồn lãng mạn tên là Pepe LePew. Pepe
luôn luôn yêu mến mọi người nhưng vì chú có
mùi hôi, nên mọi người đều từ chối tình thương
của chú. Nhưng Pepe không nản lòng. Chú vẫn
tiếp tục yêu thương dù có bị từ chối nhiều lần.
Pepe không bao giờ từ chối yêu thương bất cứ
một ai. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều người
coi phim này càng quí mến Pepe.
Chúng ta thấy Đức Giêsu đã làm gương cho
chúng ta về tình yêu thương. Ngài không
khước từ ai bao giờ. Ngài vẫn tiếp tục yêu
thương dù biết bao lần Ngài đã bị từ chối. Chú
chồn Pepe trong phim quả rất giống Chúa
Giêsu. Đây là bài học cho chúng ta rút ra được
từ các bài đọc hôm nay. Chúng ta phải bắt
chước cách xử sự của Đức Giêsu, chúng ta có
thể bắt chước chú chồn Pepe mà yêu thương
mọi người dù có bị chối từ bao nhiêu lần đi
nữa. Tóm lại, các bài đọc hôm nay dạy chúng ta
hai điều : Trước hết, chúng có thể tin chắc rằng
chúng ta sẽ nhiều lần bị người khác khước từ
phản đối giống như Đức Giêsu đã từng bị trong
đời Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cứ tiếp tục yêu
thương giống như Đức Giêsu. Dù bị khước từ
Ngài vẫn không ngừng ban phát tình yêu của
Ngài cho nhân loại.

