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26/02/2019: THỨ BA TUẦN 7 TN 

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". 

 

DÀNH CHO AI MUỐN LÀM “LỚN” 

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ 

mọi người.” (Mc 9,35) 

 

Suy niệm: Một điều thật trớ trêu: đang khi Thầy loan báo cuộc khổ nạn thì trò lại tranh 

giành địa vị cao thấp. Cách cư xử của Đức Giê-su thật tế nhị: Ngài không xen vào cuộc 

tranh luận, mà Ngài đợi về đến nhà mới hỏi. Ngài cũng chẳng nặng lời với các ông. 

Cách giáo dục của Đức Giê-su cũng thật khéo léo: Ngài không dập tắt tham vọng của 

các môn đệ. Ngài thanh lọc và hướng nó lên cao hơn. Thay cho tham vọng thống trị, 

Ngài hướng các ông đến lòng khát khao phục vụ. Thay cho tham vọng vun quén mọi 

sự cho bản thân, Ngài hướng các ông đến ước muốn xả thân cho người khác. Trong 

Nước của Đức Giê-su, người lớn nhất là người phục vụ hết mình. 

Mời Bạn: Can đảm nhận ra những tham vọng đang chi phối bạn: Tâm hồn bạn không 

được bình an, nếu lúc nào bạn cũng bị chi phối bởi ý tưởng hơn thua, được mất, chỗ 

cao chỗ thấp… Bạn đang làm mọi sự để xây dựng cho cái tôi của bạn. Bạn đang chọn 

chỗ cao nhất trong thế giới của bạn, nhưng là chỗ thấp nhất trong Nước Trời. 

Sống Lời Chúa: Có thể bạn cũng là người có chút quyền hành; mời bạn xét mình: Bạn 

dùng quyền hành với ý hướng nào: Để phục vụ người khác hay để củng cố uy tín của 

mình? Quyền hành có làm bạn trở nên cứng cỏi với tha nhân và biến họ thành nô lệ 

cho ý riêng của bạn không? Mời bạn rút ra một quyết tâm cho mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết noi theo gương sống của Chúa: 

phục vụ như một tôi tớ, dùng chức vụ, quyền bính như một phương tiện để phục vụ theo 

tinh thần khiêm cung và yêu thương của Chúa.  
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