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Mc 10,32-45 
10:32 Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. 
Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười 
Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: 
10:33 "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sự. Họ 
sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 
10:34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba 
ngày sau, Người sẽ sống lại". 
10:35 Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa Thầy, 
chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây". 
10:36 Người hỏi: "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?" 
10:37 Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một 
người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang". 
10:38 Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp 
uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?" 
10:39 Các ông đáp: "Thưa được". Đức Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; 
phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. 
10:40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên 
Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được". 
10:41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. 
10:42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các 
dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành 
của mình. 
10:43 Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm 
người phục vụ anh em; 
10:44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 
10:45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến 
dâng mạnh sống làm giá chuộc muôn người". 
 
1. Ghi nhớ: “Nghe vậy, mười môn đệ kia bắt đầu tức giận với ông Giacôbê và ông 

Gioan” (Mc 10,41). 
 

2. Suy niệm: Khi Chúa Giêsu nghe biết các môn đệ  
có ý ghen tức với Giacôbê và Gioan, thì Người liền sửa dạy các ông bài học về lòng khiêm 

nhường và phục vụ. Nếu có lòng ganh tỵ nhau, thì cộng đoàn sẽ có sự chia rẽ, mà có chia rẽ, 

thì sẽ đưa đến mất đoàn kết, mà mất đoàn kết, thì sẽ không thể cùng nhau xây dựng cộng 

đoàn, sẽ không có yêu thương nhau. Trong nhiều dịp, Chúa Giêsu thường dạy các môn đệ: 

“Giữa anh em, ai muốn làm lớn, thì phải phục vụ, phải làm đầy tớ mọi người”. Các môn đệ 

Chúa không được có sự ghen tỵ với những ơn lành của người khác, trái lại, phải yêu thương 

giúp đỡ mọi người nên môn đệ Chúa, nên thánh. 

 
3. Sống lời Chúa: Xin Thầy cho mọi người được ở trong vinh quang của Thầy. 

 

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết yêu thương nhau, xin cho mọi người 

nên môn đệ Chúa, xin cho con vui mừng khi có nhiều người được ơn Chúa. Amen 


