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húng mình sẽ là những người thuộc nhóm

thứ ba, tức là PHỤC VỤ VÌ TÌNH, phục vụ theo
kiểu của Chúa chứ không phải phục vụ theo kiểu thế
gian, chỉ phục vụ vì tiền, và phục vụ vì danh tiếng.
Khi phục vụ theo kiểu của Chúa, tức là phục vụ một
cách khiêm tốn, tận tâm và chân thành, thì chúng
mình sẽ được nhiều mối lợi lắm, và đây tôi xin đưa

Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi rằng, PHỤC VỤ
VÌ TÌNH là kiểu phục vụ của Chúa, là đỉnh cao của phục
vụ, và là công việc mà tôi và bạn cần phải học, và phải
cố gắng làm, thì tôi đề nghị với bạn một vài điều sau
đây:

2. LỢI THỨ HAI, ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG:
Tại sao Chúa lại phải ân thưởng cho tôi? Là
bởi vì khi tôi phục vụ tha nhân là khi đó tôi
đang phục vụ chính Ngài mà lại. Mà ai phục
vụ Ngài thì Ngài sẽ cho tiền T rất là hậu hĩnh,
bạn không tin thì mở Phúc Âm thánh Mác-cô
ra thì sẽ thấy ngay, chính Ngài đã hứa: “Ai cho
một trẻ nhỏ này dù là một ly nước lạnh thôi
cũng không mất phần thưởng đâu” (9:41).

1. Là chủ tịch hội đồng giáo xứ, là trưởng khu, là ông
trùm ông chánh, là đoàn trưởng đoàn Liên Minh
Thánh Tâm, là hội trưởng Hội Các Bà Mẹ, là
Trưởng Legio Mariae, là người trong ban tài
Chánh, trong Ban Ẩm Thực, trong Hội Quán, là
hiệu trưởng trường Giáo Lý Việt Ngữ, là thầy cô ...
Xin hãy cố gắng làm sao đó để phục vụ giáo xứ,
phục vụ bà con trong cộng đoàn, và phục vụ các
em học sinh... không phải vì lời khen tặng của các
cha, cũng chẳng phải vì sự nể phục hay vì sự kính
trọng của người ta dành cho mình... nhưng hãy làm
việc phục vụ chỉ vì lòng kính mến Chúa và yêu
thương tha nhân. Bạn phục vụ vì bạn muốn làm
lợi những nén bạc mà Chúa giao phó cho bạn quản
lý và phục vụ hết mình chỉ vì bạn muốn trả về cho
Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa.
2. Là linh mục, là phó tế, là tu sĩ... Xin hãy phục vụ
hết cót, hết giây thiều, phục vụ anh chị em giáo
dân một cách vô vị lợi qua việc siêng năng đọc
kinh thần vụ, cầu nguyện trước Thánh Thể, đọc
sách thiêng liêng, soạn bài giảng một cách chu đáo,
mau mắn trong việc đi xức dầu, quan tâm đến
những bệnh nhân, thăm hỏi an ủi họ, cử hành thánh
lễ một cách nghiêm trang, sốt sắng, làm việc đúng
giờ, đúng luật lệ và làm tất cả mọi việc lớn nhỏ vì
danh Đức Giêsu Kitô và vì lòng yêu mến tha nhân.

3. LỢI THỨ BA, SẼ ĐƯỢC Ở VỚI CHÚA:
Được ở với Chúa thì còn gì bằng nữa hả bạn?
Ở đâu có Chúa là ở đó có niềm vui, hòa bình,
yêu thương, và có sự sống. Vì chính Chúa
Giêsu đã khẳng định rằng:“Ai phục vụ Thầy,
thì Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.
Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng
người ấy” (Ga 12:26).

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, để chớ gì bạn và tôi, dù
bất cứ trong cương vị nào hay trong hoàn cảnh nào đi
chăng nữa, chúng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ PHỤC
VỤ VÌ TIỀN HAY PHỤC VỤ VÌ TIẾNG, kẻo một ngày
nào đó chúng mình lại bỏ Chúa mà cúi xuống tôn thờ
tiền bạc thì xôi hỏng bỏng không, mang tai mang tiếng
đã vậy, lại còn mất cả phần linh hồn thì hỏng bét, thì
nguy to! Lúc đó thì mất cả chì lẫn chài, uổng lắm!

ra sơ sơ ba mối lợi thôi:
1. LỢI THỨ NHẤT, ĐƯỢC BÌNH AN: Tại sao
vậy? Bởi vì Mẹ Têrêsa thành Calcutta đã chia
sẻ kinh nghiệm của chính mẹ khi phục vụ tha
nhân như sau: “Thành quả của sự thinh lặng là
cầu nguyện, Thành quả của sự cầu nguyện là
yêu thương, thành quả của yêu thương là phục
vụ, thành quả của phục vụ là bình an.” Khi
phục vụ tận tâm, và với lòng yêu mến, bạn và
tôi sẽ nhận được một trong những thứ quý nhất
trên đời, đó là bình an đấy! Có gì trên đời này
quý hơn là bình an không hở bạn? Bạn đừng
nói là Độc Lập Tự Do nhé! Chết đấy!
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May all belong to the third group, SERVING

OTHERS BECAUSE OF LOVE, serve according to the
model of Jesus and not as worldly approach for money
or for prestige. When serving others according to God’s
way, humbly, sincerely, and earnestly, we will gain
many benefits, and here I would like to share with you
three basic benefits:
1. FIRST BENEFIT, WHICH IS PEACE: Why?
Saint Teresa of Calcutta shared her thoughts on
service as follows: "The fruit of silence is prayer,
the fruit of prayer is love, the fruit of love is
service, the fruit of service is peace." When we
serve others with love, we will receive one of the
most precious things in life, that is peace! There is
nothing in this life more precious than peace -- not
independence, not money, not fame!

Three Types of

Service
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2. SECOND BENEFIT, BLESSINGS / REWARDS
FROM GOD: Why should God reward us? God
rewards us because when we serve others we are
serving God Himself. And whoever serves Him,
will be blessed abundantly with “T” stands for
money. Open the Gospel of Mark and you will see
that Jesus promised: “Anyone who gives you a
cup of water to drink, will surely not lose his
reward ” (9:41).
3. THIRD BENEFIT, REMAINING IN GOD: To be
with God is the only thing that should matter to us.
Where God is, there is joy, peace, love, and life.
Jesus has confirmed that: “Whoever serves Me,
where I am, there also will My servant be. The
Father will honor whoever serves Me” (Jn 12:26).
My dear friends, if you agree with me, that SERVING
OTHER BECAUSE OF LOVE is the way that Jesus
serves, is the pinnacle of service, and is the task that you
and I need to learn and try to do, then I would like to
suggest the following:
1. As someone in authority in the parish, or persons
in leadership positions in various parish or
community organizations, please try your best so
that all you do to serve the parish, the people in
the community, and the students is done not to
obtain the praise of the priests or the respect or
admiration of the people, but for the sake of
loving God and loving others. Serve because you
want to manage what God has entrusted to you
and because you want to return to God what
belongs to God.
2. As a priest, deacon, consecrated man and
woman, please serve all the faithful
wholeheartedly by diligently preparing the liturgy

praying in front of the Eucharist, reading
the spiritual books, preparing the homily,
anointing the sick and comforting them,
celebrating Mass with fervor and piety,
being dependable in performing your
work, following the rules, and doing both
the small and big things in order to praise
and glorify Jesus Christ and for the love
of your neighbor.
Let us pray for one another, so that you and I,
in any position or situation we are in, will
NEVER SERVE BECAUSE OF MONEY OR
FAME. Otherwise, we will abandon God and
our lives would be over, and our souls would
be lost. It’s not worth it to risk ending up with
NOTHING!
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