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THỨ TƯ TUẦN 2 MC 

Mt 20,17-28 
20:17 Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, 

Người nói với các ông: 

20:18 "Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ 

kết án tử hình Người, 

20:19 sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào Thập giá, và ngày thứ ba, 

Người sẽ chỗi dậy". 

20:20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy 

và kêu xin Người một điều. 

20:21 Người hỏi bà: "Bà muốn gì?" Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi 

bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy". 

20:22 Đức Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy 

sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa uống nổi". 

20:23 Đức Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, 

thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được". 

20:24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 

20:25 Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà 

thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. 

20:26 Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục 

vụ anh em. 

20:27 Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. 

20:28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến 

dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người". 

 

PHÚC ĐỨC TẠI MẪU 

Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-su, có các con bà đi theo… Bà thưa: 

“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy 

trong Nước Thầy.” (Mt 20,20-21) 

Suy niệm: Nhiều vị thánh, như thánh Don Bosco, thánh Piô X chứng thực rằng cuộc sống của các 

ngài chịu ảnh hưởng sâu xa sự giáo dục của người mẹ. Bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê chắc chắn 

cũng có ảnh hưởng rất lớn trên hai người con của mình, bởi vì ngay cả khi hai ông đã trưởng thành – 

lúc đó Gia-cô-bê cũng đã thành gia thất – bà vẫn còn tất tả lo cho tương lai sự nghiệp của hai con 

mình. Thật đẹp thay tấm lòng người mẹ thương con! Thế nhưng thương không đúng chỗ thì cũng như 

thể “mười lần hại nhau”. Chúa Giê-su chấn chỉnh cái nhìn của cả ba mẹ con. Đi theo và làm môn đệ 

Ngài, điều đó vẫn tốt, nhưng không phải để tìm kiếm địa vị, quyền lợi “ngồi hai bên tả hữu Chúa, ở 

trong Nước của Ngài” mà là “uống chén của Chúa” nghĩa là dấn thân phục vụ đến mức dám hy sinh 

cả mạng sống vì Phúc Âm. 

Mời Bạn: Người ta thường nói cha mẹ hiền lành để đức cho con. Để sản sinh những môn đệ đích 

thực của Chúa Ki-tô, cha mẹ cũng như những người có trách nhiệm giáo dục phải giáo dục con em 

dám từ bỏ những lợi lộc ích kỷ và ham thích phục vụ tha nhân. 

Chia sẻ: Mời các phụ huynh trao đổi kinh nghiệm về cách giáo dục tinh thần phục vụ cho con em. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc với ý thức phục vụ trong khiêm tốn. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các bậc làm cha mẹ biết biến đổi cuộc sống của mình thành mẫu 

gương phục vụ cho con cái noi theo, để mọi gia đình trở thành trường dạy phục vụ yêu thương. 


