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Ga 12,24-26 
12:24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, 
thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt 
khác. 
12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống 
mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 
12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy 
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy". 
 

HẠNH PHÚC NGƯỜI PHỤC VỤ 

“Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy 
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.” (Ga 

12,26) 
 

Suy niệm: Thi sĩ Tagore, Ấn Độ, có viết: “Nằm ngủ, tôi mơ thấy đời là hạnh 
phúc. Thức dậy tôi thấy sống là phục vụ. Tôi dấn thân phục vụ và tôi khám phá 
ra rằng phục vụ là hạnh phúc.” Những ai dấn thân vào một công việc phục vụ 
nào đó đều có thể trải nghiệm được điều thi sĩ Tagore vừa chia sẻ. Việc phục 
vụ càng đòi hỏi dấn thân quên mình nhiều thì hạnh phúc mang lại càng lớn. 
Thế nên người phục vụ Đức Kitô, “Con Chí Ái” của Chúa Cha, từ bỏ chính 
mình để theo Ngài trên đường thập giá là người được hạnh phúc lớn nhất bởi 
vì sẽ được “Chúa Cha quý trọng” được Chúa Cha yêu mến, và đến ở trong 
người ấy (x. Ga 14,23). 
 
Mời Bạn: Nếu như hạnh phúc của bản thân chính là biết quên mình để nghĩ 
đến hạnh phúc của người khác, thì ngược lại, mọi sự bất hạnh trên trần gian 
này đều bắt đầu từ chỗ muốn chiếm giữ cho riêng mình; đó cũng chính là lúc 
con người chối bỏ và loại trừ người khác. Phần bạn, bạn đặt hạnh phúc của 
bạn nơi điều gì? Phải chăng là của cải, danh vọng, địa vị, thú vui ích kỷ…? Hay 
bạn coi việc phục vụ anh em làm hạnh phúc của mình? 

 
Chia sẻ một niềm vui của bạn khi dấn thân phục vụ tha nhân cách vô vị lợi. 
 
Sống Lời Chúa: Tập quan sát và nhạy bén nhận ra những nhu cầu của anh 
chị em hơn là nhìn vào chính mình. 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đã tiếp nhận cuộc sống từ bao người khác; xin 
cho con biết hân hoan đón nhận cuộc sống và đến lượt con cũng biết hiến trao 
cho anh em trong bài học cho đi như chính Chúa. (Hosanna) 
  


