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Lc 9,46-50 

46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 
47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên 

cạnh mình 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón 

chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người 

nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” 

49 Ông Gio-an lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà 

trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo 

Thầy.” 50 Đức Giê-su bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại 

chúng ta là ủng hộ chúng ta !” 

LÀM LỚN LÀ PHỤC VỤ 

“Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 

9,48) 

Suy niệm: Bất cứ tổ chức nào cũng có người lãnh đạo. Tổ chức càng to, người lãnh đạo 

càng lớn, và càng được coi là có địa vị cao trong xã hội. Người ta dễ nghĩ rằng làm lớn 

là có quyền lực trên người khác, có quyền bắt họ phải phục vụ mình. Thế nên, nhiều 

người ham làm lớn và triệt hạ lẫn nhau để giành lấy quyền cao chức trọng. Các môn đệ 

Chúa Giê-su cũng không tránh khỏi não trạng “làm lớn” đó. Các ông xầm xì, thậm chí 

cãi cọ nhau xem ai là người lớn nhất (x. Mc 9,34). Nhiều lần Chúa Giê-su phải uốn nắn 

các ông: “Giữa anh em thì không được như vậy” (Mt 20,26). Lời Chúa dạy thật rõ ràng: 

Làm lớn là làm tôi tớ, và công việc của tôi tớ là phục vụ. Ngài làm gương bằng chính 

cuộc sống của Ngài: “Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27). Và 

việc Ngài rửa chân cho các tông đồ trong bữa Tiệc ly là một bài học ấn tượng: “Nếu 

Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho 

nhau” (Ga 13,14). 

Sống Lời Chúa: Trong cuộc sống có những việc bổn phận mà bạn cho là “nhỏ”: “Làm 

lớn” là chu toàn những việc “nhỏ” đó. Trong gia đình, có những việc không tên tuổi, 

nhưng người thân của bạn đang nai lưng ra làm để phục vụ bạn: “Làm lớn” là biết quan 

tâm, chia sẻ cho nhau những công việc phục vụ mà bạn cho là hèn kém đó. Ngoài xã 

hội, có những người bị khinh miệt, có những nghề bị coi là hèn hạ: “Làm lớn” là kính 

trọng những người ấy vì họ đang phục vụ bạn qua những nghề nghiệp lương thiện đó. 

Mời bạn thực hiện những việc “nhỏ” đó trong cuộc sống của bạn. 

Cầu nguyện: Hát “Kinh Hoà bình”. 
  


