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Th. Mắc-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo 
 

Mt 18,1-5.10.12-14 

18:1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất 
trong Nước Trời?" 
18:2 Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 
18:3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì 
sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ 
là người lớn nhất Nước Trời. 
18:5 "Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. 
18:10 "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, 
Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm 
ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 
18:12 "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 
chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 
18:13 và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con 
chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 
18:14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong 
những kẻ bé mọn này phải hư mất. 

LỚN NHẤT TRONG NƯỚC TRỜI 

“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” 

(Mt 18,4)  

Suy niệm: Các môn đệ xem ra bị ám ảnh bởi quan niệm lớn-bé, nhất-nhì, đến nỗi 

nhiều lần tranh cạnh nhau ra mặt và không úp mở đặt thẳng vấn đề với Chúa. Để trả 

lời, Chúa gọi một em bé đến đứng trước mặt các ông. Ta tưởng tượng các ông chưng 

hửng như thế nào! Trật tự trong Nước Trời khác hẳn trật tự trong trần thế. Chúa 

muốn các môn đệ của Ngài có tinh thần khiêm tốn nên đã cho các ông một bài học 

thiết thực. Chính sự tự hạ sẽ làm cho một người bé mọn nhất ở trần gian thành người 

lớn nhất trong Nước Trời. 

Mời Bạn: Phải chăng bài học của Chúa không còn thích hợp với người thời nay nữa, 

bởi với nền kinh tế thị trường, đâu cũng chỉ thấy sự cạnh tranh ráo riết, hơn thua, đến 

nỗi người ta không chịu lép vế, ai cũng muốn mình phải hơn, phải thắng? Điều khó 

khăn nhất không phải là thắng người, mà là thắng chính mình, thắng được tính ích kỷ, 

kiêu căng của mình. Người như thế mới thật là người “vĩ đại”. Tục ngữ xưa dạy tinh 

thần nhún nhường: “Ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa, tôi thì thứ ba”. 

Chia sẻ: Có khi nào bạn cảm nghiệm điều này: Khi muốn hơn người, tôi thấy lòng 

mất bình an. Ngược lại bạn có cảm nhận được khi nhún nhường, có một sự bình an 

sâu thẳm tuôn trào trong lòng bạn không? 

Sống Lời Chúa: Thực hành Lời Chúa dạy: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu 

và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn sống khiêm tốn, nhỏ bé như Chúa đã sống 

và đã dạy chúng con. Amen. 
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