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Mt 23,1-12 
23:1 Bấy giờ Đức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: 
23:2 "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. 
23:3 Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của 
họ mà làm, vì họ nói mà không làm. 
23:4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn 
động ngón tay vào. 
23:5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, 
mang những tua áo thật dài. 
23:6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 
23:7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi". 
23:8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất 
cả anh em đều là anh em với nhau. 
23:9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha 
là Cha trên trời. 
23:10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh 
đạo, là Đức Kitô. 
23:11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 
23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. 

 

QUYỀN BÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ 

Đức Giê-su nói: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ 

anh em.” (Mt 23,11) 

Suy niệm: Chẳng ai mang nơi mình một chức vụ nào khi sinh ra. Trái lại, mọi quyền 

bính là do Thiên Chúa (x. Rm 13,1). Mà đối với Đức Ki-tô, quyền bính được trao ban 

không phải là để được ăn trên ngồi trốc, không phải để được “ngồi chỗ danh dự trong 

đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường...”, mà là để phục vụ. Ngay cả Chúa 

Giê-su, mặc dù là Thiên Chúa, khi nhập thể làm người, đã không đòi cho mình quyền 

ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút bỏ vinh quang để trở nên người phục vụ (x. Pl 

2,1-11). Càng phục vụ, Đức Giê-su càng chứng tỏ Ngài đích thực là Con Thiên Chúa. 

Quyền làm con Thiên Chúa đó, Ngài chia sẻ với chúng ta: “Thầy đã được trao toàn 

quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” 

(Mt 28,18-19). 

Mời Bạn: Để làm cho chúng ta từ những “người ở xa” trở thành những “người nhà 

của Thiên Chúa,” Chúa Ki-tô đã hy sinh chính thân mình trên thập giá, nhờ đó “phá 

đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét” và quy tụ muôn dân thành một trong Ngài (x. 

Ep 2,11-22). Đó cũng là điều Chúa muốn hiện thực nơi chúng ta: “Hãy làm như Thầy 

đã làm cho anh em” (Ga 13,15). 

Sống Lời Chúa: Hãy quan tâm đến một người anh em đang gặp phải bế tắc và đề 

nghị giúp đỡ họ. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã làm cho chúng con nên con cái Thiên Chúa 

và được quyền gọi Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con không chỉ kêu “lạy Chúa, 

lạy Chúa,” mà còn thực thi quyền ấy qua cung cách phục vụ, để cũng được thừa kế 

gia nghiệp Chúa. 
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