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IV- HỌC TẬP: MẶC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA (tiếp theo) 

GHI NHỚ: 

"Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy 

cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết 

này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên 

Chúa đã nhờ Người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm 

Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài" (Dt 1,1-2). 

H. Mặc khải là gì? 

T. Mặc khải là việc Thiên Chúa tỏ bày cho con người biết 

Thiên Chúa là ai và Người muốn gì. Nhờ đó con người có thể 

đến với Thiên Chúa và hiệp thông với Người. 

H. Thiên Chúa mặc khải cho ta bằng cách nào? 

T. Thiên Chúa dùng lời nói và hành động mà tỏ mình cho ta 

qua từng giai đoạn trong lịch sử cứu độ. 

H. Thiên Chúa mặc khải qua những giai đoạn nào? 

T. Thiên Chúa đã mặc khải cho tổ tông loài người, cho các Tổ 

phụ, các Ngôn sứ và sau cùng Người đã mặc khải trọn vẹn nơi 

Chúa Giêsu Kitô. 

H. Vì sao Chúa Giêsu Kitô là mặc khải trọn vẹn? 

T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người, là Lời 

duy nhất và hoàn hảo của Chúa Cha. 

 

(còn tiếp) 

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN  

Fx. Nguyễn Văn Huân 

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GPBN – Tháng 02/2023 

I- LỜI CHÚA: - Thứ Tư Tuần IV TN: Mc 6,1-6 

II- SUY NIỆM: 

Hôm nay, chúng ta cùng Đức Giê-su trở về quê quán của 

Người sau một thời gian bôn ba rao giảng khắp nơi trên đất 

nước Is-ra-el. Có lẽ, Người cũng mang trong mình tâm tình 

của một người con tha hương trở về với biết bao cảm xúc 

cùng mong đợi khác nhau. Thế nhưng câu chuyện ấy đưa ta 

đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.  

Giống như thói quen ở các nơi khác, đến ngày Sa bát, 

Người cũng vào hội đường giảng dạy. Tất cả đều rất đỗi ngạc 

nhiên về Người: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được 

khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?” Đến lúc này, xem ra 

cũng giống như các nơi khác, tất cả những người trong hội 

đường đều bày tỏ sự ngạc nhiên vì “Người giảng dạy như một 

Đấng có uy quyền”, chứ không giống như các kinh sư và các 

Pha-ri-sêu. Giờ đây, Đức Giê-su trở về với một con người rất 

khác với những lời lẽ cuốn hút, hành động phi thường như họ 

đã nghe đồn ít nhiều.  

Thế nhưng, ngay lập tức, sự ngạc nhiên bỗng trở nên nghi 

ngờ, dò xét: “Ông ta không phải là con bác thợ, con bà Maria 

và là anh em của ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn 

sao?...” Có lẽ họ lại tự hỏi, một con người tầm thường khi 

xưa, nay lại được như thế sao? Danh tiếng khắp nơi, làm 
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nhiều phép lạ, chữa lành không ít bệnh nhân, các kinh sư và 

Pha-ri-sêu cũng phải kính nể… Một con người là bà con lối 

xóm trong làng Na-da-rét nghèo khó này lại có thể nói như 

thế, có thể làm được như vậy sao? … Họ không tin vào con 

mắt của mình nữa!  

Có lẽ một thứ gì đó đã che lấp suy nghĩ, che khuất con mắt 

của họ. Lời giảng dạy của Đức Giê-su nghe chói tai quá, 

không thể chấp nhận được; hay Người cũng chỉ hơn các Kinh 

sư, các Pha-ri-sêu và thầy dạy trong dân Do Thái một chút 

mới mẻ thôi; hay một thái độ của không ít người khi xưa, “Ở 

Ga-li-lê làm gì có cái gì hay được,” và tại đây, Na-da-rét của 

Người cũng thế. Vậy ta hãy tự vấn lòng mình, nếu tôi là một 

người cùng quê với Đức Giê-su, tôi sẽ có suy nghĩ, có cái 

nhìn và thái độ ra sao? 

Cuộc sống hôm nay rất dễ đưa dẫn người ta đến thái độ 

khinh thường như thế. Khi một ai đó nói điều gì, làm gì đó, ta 

vẫn thường ngạc nhiên thì ít, mà khinh bỉ coi thường thì 

nhiều, nhất là hàng xóm láng giềng, hay người thân trong gia 

đình.  

Trong cuộc sống đức tin, đằng sau những “ngạc nhiên” đối 

với việc Chúa đã thực hiện trong đời sống của ta: xin được 

như ý, cầu được ước thấy, chữa lành bệnh tật, thi cử đỗ đạt 

…. là một thứ gì đó tầm thường, bình thường trong lời kinh, 

lời cầu nguyện, hời hợt chiếu lệ trong thái độ cử chỉ tham dự 

Thánh Lễ và cả đời sống hàng ngày của ta nữa.  

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta ý thức mình yếu 

đuối và luôn quy hướng về bản thân. Xin Chúa giúp chúng 

con, là những trưởng gia đình có được quả tim của Chúa để 

thay đổi bản thân con người của mình, thay đổi cái nhìn, thay 

đổi thái độ và cả đời sống của mỗi người chúng con.  

* Suy gẫm hoặc Chia sẻ: 

1- Điều gì khiến tôi có những thái độ khinh bỉ, xem thường 

người thân như thế? 

2- Thiên Chúa đã làm những gì khiến tôi “rất đỗi ngạc nhiên 

về Người”? 

3- Thái độ của tôi trước sự hiện diện của Chúa trong giờ 

Kinh, giờ Lễ như thế nào? 

 

III- CẦU NGUYỆN CHO CÁC THÀNH VIÊN MỚI QUA 

ĐỜI:  

1- Giuse Dương văn Hùng – Họ Thị Đáp Cầu, xứ Chính Toà 

2- Đaminh Nguyễn Văn Tập - Nhà xứ Đồng Chương 

3- Giuse Nguyễn Ngọc Thập - Nhà xứ Đồng Chương 

4- Gioan Trịnh Văn Thăng - Họ Gò Hu, xứ Đồng Chương 

5- Giuse Phạm Văn Thị - Họ Vân Thành, xứ Đồng Chương 

6- Giuse Phạm Đức Du - Nhà xứ Vân Tập, Vĩnh Yên 

7- Đaminh Nguyễn Văn Nghị - Nhà xứ Vân Tập,Vĩnh Yên  

8- Đaminh Nguyễn Văn Học - Nhà xứ Vân Tập,Vĩnh Yên 

9- Phêrô Phan Đình Nho - Họ Thuỷ Đương, xứ Vân Cương 

10- Giuse Nguyễn Văn Hay - Nhà xứ Vân Cương 


