Ba Cách Phục Vụ

S

inh ra trên đời này, làm gì thì làm, dù là làm lớn

hay làm bé, dù là sang hay hèn, dù là giàu hay nghèo, ai
ai trong chúng ta cũng mang một sứ mạng, đó là phục vụ.
Sứ mạng phục vụ thì giống nhau, giống ở chỗ ta làm việc
và giúp đỡ cho người khác (có người nói là làm mọi hay
làm đầy tớ cho kẻ khác). Nhưng cung cách phục vụ thì có
nhiều kiểu khác nhau lắm! Tôi xin đơn cử ba kiểu phục
vụ sau đây:
PHỤC VỤ VÌ TIỀN: Bạn có thể nói, ở trên đời này có ai
mà không phục vụ không vì tiền? Vâng, đúng là ai cũng
phục vụ vì tiền cả, nhưng ở đây, tôi muốn nói đến những
người vì đồng tiền mà họ tán tận lương tâm, bất chấp
luân thường đạo lý, họ coi thường sự an ninh, hạnh phúc
và coi rẻ cả sinh mạng của người khác nữa! Bạn biết họ
là ai không?
•

•

Họ là những bác sĩ, dược sĩ, y tá, điều dưỡng viên,
là những chính trị gia, là những thương gia...là
những người vận động, cổ võ và hô hào ủng hộ cho
đạo luật phá thai, trợ tử, tử hình…những việc giết
người một cách hợp pháp.
Họ là chủ nhân của những vựa bán trái cây, những
nhà hàng, những đại lý bán thịt, bán cá, bán rau cỏ
...chuyên dùng những hóa chất độc hại của tàu
cộng để làm cho sản phẩm của họ bắt mắt và hấp
dẫn người tiêu dùng.

Những người thuộc nhóm này ngoác miệng ra hô hào
phục vụ vì nhân dân, vì lợi ích của đồng bào...Nhưng
trong thực tế, họ chỉ phục vụ vì tiền! Họ làm giàu trên
xương máu của người khác, ai chết ai khổ mặc ai, miễn là
túi tiền của họ đầy dư là họ thỏa mãn thôi!
PHỤC VỤ VÌ TIẾNG: Họ phục vụ vì muốn được khen
tặng, muốn được cấp trên để ý tới, và muốn kiếm được
nhiều sự ủng hộ, được nhiều phiếu khi họ ra ứng cử một
chức vụ nào đó trong xã hội. Công việc phục vụ của
những người này không ổn định, nếu không muốn nói là
bất thường. Họ chỉ phục vụ hăng hái nơi công cộng, nơi
nhiều người nhìn thấy, chứ chẳng bao giờ phục vụ theo
cái mô hình của Chúa Giêsu phục vụ trong khiêm tốn, âm
thầm, làm sao đó“để tay phải không cho tay trái biết.”
Và nếu có ai chê bai, phê bình, làm phật lòng họ hay lỡ
quên không khen ngợi và làm ngơ không nói lời cám ơn
họ... thì họ sẽ ngưng phục vụ ngay lập tức! Những người
thuộc nhóm này có cả linh mục và tu sĩ nữa đấy bạn tin
không? Thật đấy, có những người rất hăng say phục vụ
dân Chúa, phục vụ giáo phận, dấn thân hết sức mình, ra

sức học hành, bỏ công tốn sức quyên góp tiền bạc, lấy
điểm với Giám Mục qua việc xây nhà thờ, xây trường học
...nhưng khổ nỗi, họ làm chỉ với mục đích được đề bạt làm
bề trên, làm đức ông, làm cha chính địa phận, làm thư ký
cho Giám Mục, làm Chưởng Ấn hay được làm Bishop
thôi! Khi không đạt được những ước mơ nho nhỏ và đơn
sơ ấy thì họ như trái bong bóng ... xì hơi! Tội nghiệp!
PHỤC VỤ VÌ TÌNH YÊU: Thánh Gioan đã định nghĩa
“Thiên Chúa là tình yêu” (4:16). Những người phục vụ vì
tình yêu là phục vụ cho Chúa, vì Chúa và theo kiểu của
Chúa. Họ phục vụ hết mình vì họ ý thức được rằng họ chỉ
là những người quản lý, phải trả cho Thiên Chúa những gì
của Thiên Chúa (Mc 12:17) chứ không có lý do nào khác.
Bạn có thấy, hay có quen, hoặc có biết những người phục
vụ vì tình như vậy không? Cá nhân tôi, tôi đã từng gặp gỡ,
hân hạnh quen biết và thấy tận mắt những người này rồi.
Họ ở nhiều nơi, thuộc mọi giới, và ở mọi lứa tuổi. Nêu tên
họ ở đây thì e rằng không tiện, vì thế tôi chỉ xin đơn cử ra
đây một vài mẫu gương phục vụ như là một bằng chứng cụ
thể (tên giả).
Anh Joseph, một người khiêm tốn về mọi mặt, anh
không giàu, không hào hoa phong nhã, không có tài
ăn nói, cũng chẳng có gì nổi bật... Nhưng anh là một
người phục vụ với đúng tiêu chuẩn mà Chúa đưa ra
trong bài Tin Mừng hôm nay, anh đã, đang và sẽ còn
làm đầy tớ và phục vụ giáo xứ của anh hết lòng hết
sức của anh. Trong những ngày Chúa Nhật, những
ngày ngày lễ hội, tiệc tùng, anh chỉ lui cui, âm thầm,
nhưng rất vui vẻ làm những công việc nặng nề và
những công việc hiếm người muốn làm như rửa nồi,
lau nhà bếp, đổ rác, quét dọn dẹp những dụng cụ nhà
bếp của giáo xứ...
• Gia đình của anh Francis, của bà Mary, của chị
Josephine, của cô Sophia và các con cháu của họ
nữa, đã và đang phục vụ trong hội quán của giáo xứ
từ lâu lắm rồi, qua mấy đời cha sở lận. Họ không
phải là đại gia, cũng chẳng phải là những người cao
sang phú quý gì cả, nhưng cung cách phục vụ của họ
ai cũng phải nể phục. Có những khi giáo xứ nhiều
việc, họ đã gọi lên hãng lấy vacation để phụ giúp
cho giáo xứ. Tôi chưa khi nào thấy họ giận dỗi hay
làm eo làm phách bỏ bê công việc phục vụ cả. Họ
vẫn cứ làm, cứ phục vụ vì họ xác tín công việc họ
làm là làm cho Chúa và làm vì Chúa chứ không phải
vì cha, vì thầy vì sơ...
Ước mong rằng bạn và tôi…
+ Sẽ tiếp tục tuần sau...
•

W

hen we are born, no matter what we will become, whether

we will be famous or dishonorable, talented or inadequate, rich or poor,
we are all entrusted with a mission, which is to serve. The purpose of
our service is always the same, ministry to others (some people even
expressed that we are servant-like ministry to others). However, there
are different ways of serving others. I would like to present three types
of service:

THREE
Types of Service

SERVING OTHERS FOR MONEY: You may say that no one ever
serves others without gaining some benefit to themselves. It is indeed
true that some people serve others for money; however, I would like to
emphasis that, because of money, they sometimes dull their consciences
and utterly disregard ethical issues. Sometimes they even jeopardize the
safety, health, and happiness of others! Do you know who they are?
•

•

They are doctors, pharmacists, nurses, politicians, and
agencies…who support and promote abortion, euthanasia, and
the death penalty…thus legalizing the way to kill others.
They are the owners of restaurants and sellers of wholesale meat,
fish, and produce who make use of toxic chemicals from China to
entice unsuspecting customers to consume their products.

This group of people advertises that what they do is all about serving
others and is for the benefit of the people…But in reality, they are
“serving” in order to become rich themselves, at the expense of others.
They do not care if people are dying or suffering, as long as their
pockets are overflowing with money!
SERVING OTHERS FOR FAME: Some people serve others because
they want to be praised, they want to be noticed, and they want to win a
lot of support, or get votes when they run for a position in society. The
service offered by these people is hypocritical.
They serve
enthusiastically only in public places where people can see what they
do, but they do not serve according to the model of Jesus, Who served
in secret: “Do not let the left hand know what the right hand is doing.”
And if anyone disparages, criticizes, offends them or misses the
opportunity to praise and thank them, they immediately stop serving!
Unfortunately, priests and consecrated men and women are also part of
this group. There are some who are eager to serve the people of God
and the diocese, devoting all their efforts to fundraising to gain favor
with the Bishop through the building of church and schools…Sadly,
they perform all of this with the intention of obtaining some promotion:
monsignor, vicar of the clergy, secretary of the Bishop, or Bishop!
When they do not achieve their aspirations and dreams, they become
deflated like a balloon! Such pity!
SERVING BECAUSE OF LOVE: St. John in his letter reassures us
that “God is love” (4:16). Those who serve because of love serve God.
They serve wholeheartedly because they are aware that they are just
administrators of what God has entrusted to them, and they must repay
to God what belongs to God (Mk 12:17) no other reasons. Do you
know of anyone who serves others with love? Personally, I have met
and I am honored to know many of these people firsthand. They live in
difference places, are of different genders and all ages. I will share a
few examples of persons who lovingly serve others: (fictitious names)
•

Mr. Joseph, a modest man in every way, not rich, not attractive,
not a good public speaker, there is nothing outstanding about him,
but he is a genuine servant with the principles that God has given

•

in today's Gospel. He has been and
continues to serve the parish with all
his heart. On Sundays, the days of
the parish festival or celebrations, he
just silently, actively, yet happily
does the unpopular jobs like cleaning
the pots, cleaning the kitchen,
emptying the trash, cleaning and
putting things away…
The family of Francis, Mary,
Josephine,
Sophia
and
their
grandchildren have served and
continue to serve in the parish, under
many different pastors. They are not
wealthy or famous families, but their
approach to service must be
respected. At times when the parish
was overwhelmed with work or
preparations for activities, they asked
for vacation time from their jobs, so
that they could assist with the needs
of the parish. I have never once seen
them get angry or try to avoid parish
work. They continue to serve
because they are convinced that the
work they do is for God, not for the
pastor or any other person, or for
money or for prestige…

My prayer is that both you and I…

+ To be continued next week!
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