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Mùa ‘Footy’ năm nay, đội Eagle của Tây Úc được vào chung kết làm cả thành phố Perth lên cơn 

sốt vì hy vọng rằng một lần nữa West Coast Eagle đoạt chức vô địch để mang ‘Cup’ về cho Tây 

Úc. Nhưng cuối cùng thì Eagle đã thất bại thảm hại trước đội Hawthorn đương kim vô địch. Như 

thế đây là chiếc cup vô định lần thứ ba liên tiếp trong ba mùa bóng của đội Hawthorn. 

 

Trong bất cứ môn thể thao nào thì tất cả các cầu thủ hoặc vận động viên đều mang tham vọng trở 

thành vô địch tức là trở thành người đứng nhất trong môn thể thao mà mình thi đấu bởi vì không ai thích là người 

thua cuộc, người đứng cuối, người tới mức sau cùng. Thế gian ưa chuộng những người có tham vọng, những người 

thành công, và sẽ không có huy chương hay lời khen tặng cho những người thua cuộc, những người thất bại, những 

người đến mức cuối cùng.  

 

Lối suy nghĩ này cũng là lối suy nghĩ của các tông đồ, đặc biệt của hai ông Gia-cô-bê và Gio-an, trong bài Phúc 

Âm Chúa Nhật tuần này. Các ông muốn mình quan trọng hơn những người khác. Các ông muốn có địa vị, có 

quyền lực, và có chức tước. Các ông muốn thắng cuộc đua cho các chức vụ quan trọng trong vương quốc mà Thày 

mình sắp thiết lập. Vì thế Chúa Giê-su đã dạy các ông một bài học quan trọng: “Ai trong các con muốn làm lớn, thì 

hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì 

chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc 

cho nhiều người.” (Mc 10: 43-45)  

 

Đa số trong chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tiêu chuẩn mà Chúa Giê-su đặt ra ở trên đây là tiêu chuẩn lý 

tưởng khó áp dụng trong cuộc sống bình thường. Nhưng trên thực tế đây lại là lẽ thường tình đúng đắn nhất. Đó là 

nguyên tắc đầu tiên được áp dụng trong công việc thương mại. Chúng ta thường mang xe mình đến nơi nào mà họ 

‘service” kỹ lưỡng nhất trong tất cả những nơi bảo trì xe. Chúng ta thường thích đến những nhà hàng nào mà họ 

phục vụ thức ăn chẳng những ngon miệng mà còn có sự tiếp đãi ân cần tử tế nhất. Nói một cách khác đó là những 

nơi sẵn sàng phục vụ chúng ta nhiều hơn. Trong nơi công sở cũng vậy, những người được chọn đứng đầu công ty 

thường là những người có ý muốn phục vụ thêm và hơn những người khác. 

 

Lẽ thường tình trên cũng đã được thể hiện nơi những người đứng đầu trong cộng đoàn chúng ta. Như anh chị em 

đã biết, các thành viên của Ban Thường Vụ đã phục vụ cộng đoàn hết mình trong chín năm vừa qua. Trong những 

dịp lễ lớn, hay những bữa cơm gây quỹ, họ luôn là những người tới trước hết và ra về sau cùng. Họ thực sự quên 

mình để làm cho cộng đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Họ âm thầm phục vụ với hết khả năng của mình 

không quản ngại khó khăn cũng như dám hy sinh thời giờ và công sức cho công việc chung. 

 

Các người đứng đầu hay ở trong ban điều hành của các ban ngành đoàn thể cũng vậy. Họ phải hy sinh thời giờ và 

sức lực nhiều hơn các thành viên bình thường khác khi nhận trách nhiệm làm trưởng hay vào trong ban điều hành. 

Chính vì họ sẵn sàng phục vụ nhiều hơn, nên họ được mọi người tín nhiệm bầu lên làm đầu của hội đoàn mình. Và 

trong vòng ba năm nay, vì công trình phát triển trung tâm và nhà xứ chúng ta có thêm Ban Xây Dựng. Họ cũng đã 

bỏ rất nhiều thời giờ và công sức âm thầm làm việc để công trình xây dựng sớm hoàn thành. 

 

Vì thế qua bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này, chúng ta có cơ hội nhìn lại những hy sinh và tinh thần phục vụ lẫn 

nhau của mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta. Có những việc không tên, những ban không lính, nhưng ai 

cũng hết lòng phục vụ, ai cũng sẵn sàng hy sinh. Nếu không có những hy sinh và những phục vụ quên mình này, 

chắc chắn công việc chung không xuôi chảy và ăn khớp như trong hiện tại. Đây cũng là gương sáng để lại cho các 

thế hệ trẻ noi theo và hy vọng khi đến lượt mình, họ sẽ tiếp nối những gì cha anh đã khổ công xây dựng. 

 

Và trên hết, vì là một cộng đoàn đức tin nên chúng ta là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. 

Phần chi thể nào trong thân thể cũng quan trọng như nhau. Do đó sự “cao trọng” của mỗi người không hệ tại việc 

chúng ta nằm ở vị trí nào trong thân thể, mà hệ tại ở việc chúng ta có phục vụ đúng nhiệm vụ của mình hay không. 

Khi mọi chi thể đều thi hành đúng nhiệm vụ của mình thì toàn thân sẽ được khoẻ mạnh. Ước gì mọi thành viên của 

cộng đoàn chúng ta, tiếp tục giữ mãi tinh thần hy sinh phục vụ, để chúng ta càng ngày càng trở nên những chứng 

nhân đích thực của Đức Kitô, Đấng đã hy sinh chính thân mình để phục vụ cho phần rỗi của toàn thể nhân loại. 
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