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21/10/18 CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN – B  KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 

 

Mc 10,35-45 
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". 

 

TRUYỀN GIÁO LÀ PHỤC VỤ 

“Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người… Con Người đến hiến mạng 

sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,44-45) 

Suy niệm: Truyền giáo là phục vụ, trước tiên là phục vụ Tin Mừng của Chúa Giê-su, thứ 

đến là phục vụ đối tượng Tin Mừng gửi đến, là con người. Tin Mừng của Chúa đòi hỏi 

người rao giảng phải trung tín, lương thiện, không được cắt xén cho hợp với thị hiếu của 

người nghe, bởi Tin Mừng có nhiều điều “khó nghe,” đòi hỏi sự hoán cải, là điều gây dị 

ứng với con người. Con người là đối tượng được chăm sóc bằng Lời và việc phục vụ của 

người rao giảng. Như thế, người rao giảng không nghĩ mình đến từ một nơi khác, hay 

đứng trên ai cả, nhưng là đồng hành, nếu không muốn nói là trở nên “đầy tớ” của họ. Tính 

thân thiện, khiêm tốn, nhiệt thành như Chúa dạy, bảo đảm cho sự thành công của sứ vụ. 

Đó là điều các đức giáo hoàng gọi là “chứng nhân của Tin Mừng.”  

Mời Bạn: Việc Chúa Giê-su rửa chân cho môn đệ trong bữa Tiệc ly khiến Phê-rô sững sờ, 

song đó chính là bài học rất ý nghĩa minh chứng cụ thể cho lời rao giảng của Ngài. Là môn 

đệ Chúa, bạn phải làm gì thể hiện điều mình nghe, biết, và nói về đạo Chúa cho người 

khác? 

Sống Lời Chúa: Làm người đầy tớ, người phục vụ, chính là chọn đúng chỗ đứng của 

mình. Môn đệ không hơn thầy, hãy nhìn Thầy Giê-su mà biết được chỗ đứng người môn 

đệ phải chọn lựa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được góp phần nhỏ bé của mình vào sứ mạng loan 

báo Tin Mừng, trong tâm thế của một người môn đệ ham thích phục vụ kẻ khác hơn là chỉ 

biết nói suông. Amen.  
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