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LỜI CHÚA: Luca 4,21-30 

 

Khi ấy, Đức 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 góa 

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 người nào trong các bà đó, nhưng 

được sai đến bà góa 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. 

 

SUY NIỆM 

 

Đức GIÊSU trở về Nagiarét, nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường và đứng lên đọc Sách Thánh. 

Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 

”Thần Khí Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, để Tôi loan báo Tin Mừng 

cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai Tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho 

người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng 

ân của Chúa” (Luca 4,16-19). 

 

Diễn giảng về đoạn Sách Thánh vừa đọc, Đức Chúa GIÊSU cho biết Người chính là Đấng được tiên tri 

Isaia loan báo. Người mang đến Tin Mừng Cứu Rỗi. Người rao giảng lề luật yêu thương, thay thế cho lề 

luật cũ cứng nhắt và nghiêm khắc. Người trao ban lòng từ bi cho tất cả con cái loài người đang sống 

dưới ách tội lỗi khiến họ bị bệnh hoạn về tinh thần lẫn thể xác. Người cũng giải thoát tất cả những ai 

đang bị quyền lực sự dữ thống trị .. Người đến để bẻ gãy mọi xích xiềng và mở lại con đường dẫn về 

Thiên Quốc. Người trao ban Ánh Sáng cho các linh hồn bị mù lòa và mở tai cho các linh hồn bị điếc. Đã 

đến thời kỳ của Hồng Ân THIÊN CHÚA. 

 

Nếu Đức Chúa GIÊSU quả quyết Người là Vị được tiên tri Isaia loan báo chính là để mời gọi đồng 

hương TIN vào Người. Người là Đấng thiên hạ đợi trông, Đấng mà các Tổ Phụ mong chờ. Đức Chúa 

GIÊSU như nói với dân thành Nagiarét rằng: ”Anh chị em hãy đến cùng Ánh Sáng. Ánh Sáng đã mọc 

lên soi chiếu cho bóng tối. Anh chị em hãy trút bỏ mọi dục vọng kìm hãm để được nhẹ nhàng và thanh 

thoát hầu theo sát vết chân Đức KITÔ. Hãy thành tâm và có thiện chí để TIN hầu trở nên người tốt 

hơn để có thể ước muốn ơn cứu độ thì ơn cứu độ mới được trao ban cho anh chị em. Ơn cứu độ đang ở 



trong tay Tôi nhưng Tôi chỉ ban cho những ai có thiện chí muốn lãnh nhận, bởi vì, thật là điều xúc 

phạm đến Ơn Thánh, nếu trao ban Ơn Thánh cho những kẻ ngoan cố, tiếp tục ở lì trong tình trạng tội 

lỗi, làm nô lệ cho Ma Quỷ!” 

 

Lời xác quyết và mời gọi của Đức Chúa GIÊSU đã làm phật lòng những người đồng hương Nagiarét. Tại 

sao vậy? Bởi lẽ, họ nghĩ họ phải được ưu tiên trên những ân huệ của Đức Chúa GIÊSU. Nếu Người đã 

thi thố ơn lành và làm nhiều phép lạ ở Capharnaum, thì tại Nagiarét - quê hương của Người - Người 

phải làm y như vậy, hoặc nhiều hơn nữa mới đúng! Đàng này, Đức Chúa GIÊSU đã làm quá ít, hoặc, 

không làm gì cả nơi quê hương của Người. 

 

Phải chăng lời trách cứ có lý chứng hẳn hoi? Thưa, không! 

Bởi vì, sở dĩ Đức Chúa GIÊSU không làm được gì tại quê hương của Người là vì những người đồng 

hương quá cứng tin. Họ bị thành kiến che lấp tâm trí .. Đối với dân thành Nagiarét, Đức GIÊSU chỉ là 

thanh niên con bác thợ mộc, không hơn không kém: ”Người này không phải là con Ông Giuse 

sao? Mẹ của Người không phải là Bà Maria sao? Vậy bởi đâu Người được khôn ngoan và làm 

được nhiều phép lạ như thế? Và họ vấp ngã vì Người” (Mátthêu 13,54-56). 

 

Người Việt Nam thường nói: ”Bụt nhà không thiêng” hoặc: ”Gần chùa gọi Bụt bằng anh”. Cũng vậy, 

ngạn ngữ Do Thái có câu: ”Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!” Biết rõ như thế nên Đức Chúa 

GIÊSU nói với đồng hương: ”Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và 

trong gia đình mình mà thôi!” (Mátthêu 13,57). 

 

Suy tư về thái độ của dân thành Nagiarét - đồng hương của Đức GIÊSU - giúp chúng ta khiêm tốn 

nhận ra thái độ u mê và cứng tin của chính mình. Chúng ta khẩn cầu Đức Chúa GIÊSU xin cùng THIÊN 

CHÚA CHA gởi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần đến. Người là Thần Khí của Sự Thật. Chính Người sẽ dạy 

chúng ta biết mọi điều về Đức Chúa GIÊSU, và nhất là, tin nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu 

Độ duy nhất của con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi .. 

 

”Lạy Thánh Thần chân lý là Đấng dò thấu các thực tại thẳm sâu của THIÊN CHÚA, là ký ức và 

là lời ngôn sứ của Giáo Hội, xin dẫn đưa nhân loại tới chỗ nhận biết Đức GIÊSU thành 

Nagiarét là THIÊN CHÚA vinh quang, là Đấng Cứu Độ thế giới, là viên mãn thành toàn của 

lịch sử. 

Xin hãy đến, hỡi Thánh Thần chân lý, tình yêu và an bình!” 
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