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Mc 9,30-37 
9:30 Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức 
Giêsu không muốn có ai biết, 
9:31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, 
họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại." 
9:32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 
9:33 Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức 
Giêsu hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?" 
9:34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn 
hơn cả. 
9:35 Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người 
đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 
9:36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 
9:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và 
ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai 
Thầy". 
 
1. Ghi nhớ: “ Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết”. (Mc 9, 35) 
 
2. Suy niệm: Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô 

ngài viết: “ Sự điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và 

cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”. Trong Tin 

mừng Thánh Maccô thuật lại, Chúa Giêsu có ý hướng cho các môn đệ về một mẫu 

gương phục vụ cho đến hy sinh mạng sống của mình. Nhưng các môn đệ không 

hiểu lại chỉ mong cái lợi lộc, cái vinh quang trần thế. Chúa Giêsu dùng hình ảnh 

đón tiếp những trẻ nhỏ để cho các môn đệ hiểu rằng phục vụ là cho đi, phục vụ là 

quên mình không mong người ta báo đáp. Chúa Giêsu đã đi bước trước cho chúng 

ta học đòi. 
 
Đường hướng của Thiên Chúa thì cao sâu hơn đường hướng của con người. Là 

người môn đệ của Chúa chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để đón nhận lời 

dạy của Chúa và học theo gương phục vụ của Chúa, phục vụ tất cả mọi người 
không trừ ai. 
 
3. Sống Lời Chúa: Không đi tìm vinh hoa lợi lộc trần thế mà bỏ quên lời dạy của 
Chúa là phục vụ anh chị em mình. 
 
4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con và cho chúng con được liên 
kết cùng nhau. Xin cho chúng con biết nâng đỡ nhau mà sống một cuộc đời thánh 
thiện hầu mai ngày được ở gần bên Chúa. 


