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Bà i Họ c 04: Quyề n Bí nh Đề  Phu c Vu   

A. Bài Đọc: 

QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ 

 

Thời Chiến Quốc, Sở Tuyên Vương rất lấy làm lạ là tại sao dân phương Bắc lại 

quá sợ Đại Tướng Chiêu Hề Tuất của ông, vì thế ông đem chuyện này hỏi các đại thần 

trong triều. Trong đám quần thần có một người tên là Giang Tất đã dùng một câu 

chuyện ngụ ngôn để giải thích với Sở Tuyên Vương: “ Có một con cọp bắt được một 

con chồn. Con chồn mưu mẹo dọa con cọp rằng nó đã được Thiên đế phái xuống 

để  quản lý trăm thú, nếu cọp ăn thịt nó thì sẽ bị Thiên đế nổi giận; nếu không tin, thì cứ 

đi theo sau nó, sẽ thấy các dã thú khác sợ phục nó như thế nào cho biết. Cọp nghe lời, 

bèn đi phía sau chồn để xem có đúng như vậy không. Trên đường đi, những dã thú ở 

xa xa thoáng thấy chồn quả nhiên đã cao bay xa chạy, không con nào dám bén mảng 

tới gần. Cọp thấy sự việc như thế, không biết những dã thú kia sợ mình mà tưởng 
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chúng sợ chồn. Hiện giờ, binh quyền của đại vương đang nằm trong tay của Chiêu Hề 

Tuất; người phương Bắc sợ ông ta chẳng qua là sợ binh của đại vương thôi.” 

Mượn thế lực uy uyền của người khác để áp bức, khinh khi người, hoặc mượn 

quyền lực chức vụ của kẻ trên để tác oai tác quái người dưới đều có thể nói đó là     

“chồn mượn oai cọp”. Không ai trên trần gian này có quyền năng, quyền lực hơn Thiên 

Chúa. Chỉ Thiên Chúa là Đấng Toàn năng , toàn quyền trên những tạo vật của Ngài. 

Người có chức quyền, khi cảm thấy mình yếu kém mới dùng quyền lực để áp đặt người 

khác phải tuân phục, phục vụ mình. Chúa Giêsu đã vạch trần bộ mặt thật của họ: 

“Những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền bá chủ, những 

người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình” Đó là những người lãnh đạo 

thuộc lãnh vực chính trị và xã hội. 

Ngược lại, đối với người lãnh đạo của công đoàn Kitô giáo thì Chúa lại đòi hỏi họ 

phải có những đức tính khác. Cụm từ “giữa anh em” nói lên mối liên hệ giữa những 

người thuộc cộng đoàn Kitô hữu : “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người 

phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.” 

Khiêm nhường và phục vụ theo gương Chúa Giêsu là những nét đặc trưng của 

người lãnh đạo trong cộng đoàn dân Chúa: “Con Người đến không phải để được người 

ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc mọi người.” Chúa 

Giê su là Chúa nhưng Ngài đã mặc lấy thân phận con người. Ngài sống giữa các môn 

đệ như một người tôi tớ khiêm nhường và phục vụ đến tận cùng của tình yêu là hiến 

dâng cả mạng sống mình làm giá cứu chuộc muôn người. 
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Phục vụ là hành động biểu lộ tình yêu vô vị lợi, không tìm tư lợi cho riêng mình 

nhưng tìm ích lợi cho người khác, không phô trương bản thân mình, nhưng hy sinh 

mình vì người khác. Như thế phục vụ phải đi với sự khiêm nhường. Người ta có khi 

cũng lợi dụng danh từ phục vụ để mưu cầu lợi ích cho riêng mình hơn là mưu ích cho 

người khác. 

Thánh Phêrô khuyên các tính hữu: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người 

trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác... Ai nói, thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ, 

thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban.” ( 1 Pr 4:10-11) 

Là những người môn đệ của Chúa, chúng ta cũng phải  học và phục vụ theo 

gương Thầy Chí Thánh. Phục vụ anh em là phục vụ Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên 

Chúa mà Ngài đã rửa chân cho các môn đệ. Càng có quyền bính , địa vị, người môn đệ 

của Chúa càng phải ý thức mình là người rốt hết, người đầy tớ và là người phục vụ anh 

em. 

LM Trịnh Ngọc Danh 

Quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim 
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B. Nghi Vấn: 
 

1. Ai được xem là những người có quyền bính trong xã hội xưa? 

2. Ai được xem là những người nắm quyền hành trong thế giới ngày nay? 

3. Phục vụ nghĩa là gì?  Tại sao cần phải phục vụ người khác? 

4. Ai là những người phục vụ và được phục vụ trong một xã hội? 

5. Một người đi phục vụ kẻ khác có những đặc điểm nào?  Thế nào là một 

người phục vụ đích thực? 

6. “Chồn mượn oai cọp” nghĩa là gì?  Hãy nêu lên những lý do tương đồng của 

kẻ hay mượn oai. 

7. Theo em, câu nói “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ 

anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” có được mọi 

người thực hành hay không và tại sao? 

8. Trong gia đình của em, thông thường ai là những người phục vụ nhiều nhất?  

Hãy đưa những dẫn chứng để làm rõ hơn điều em đang kể. 

 

Trong mỗi bài tập sau, các em hãy viết thành một đoạn văn để trả lời các câu 

hỏi được cho.  Các em có thể dùng chính suy nghĩ riêng cũng như những dẫn 

chứng bên ngoài để hỗ trợ những ý tưởng đó. 

C. Phân Tích: 
Bài Tập C-1: 

Một người phục vụ đích thực có những đặc điểm nào? 
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Hình 1: Họa Đồ Bong Bóng Đơn – Thế nào là phục vụ đích thực? 

Bài Tập C-2: 

Hãy nêu lên những lý do tương đồng của kẻ hay mượn oai. 
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Hình 2: Họa Đồ Cầu Nối – Những Kẻ Mượn Oai 

 

Bài Tập C-3: 

 Phục vụ có nhiều cách, hình thức và mức độ.  Hãy cho biết những mức độ khác nhau của 

các hình ảnh phục vụ sau đây. 

 

Hình 3: Họa Đồ Cầu Nối - Phục vụ theo nhiều mức độ  

 

D. Tổng Hợp: 
Bài Tập D-1: Trò Chơi 

Hãy điền vào chỗ trống của họa đồ sau trong Hình 4 bằng các chữ được cho từ Bảng 1.  Các hình 

bầu dục là danh từ hay cụm danh từ.  Các mũi tên là động từ hay cụm động từ.  Các chữ điền 

vào phải làm cho họa đồ có ý nghĩa. 
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Hình 4: Hãy điền vào chỗ trống 

 

 

Bảng 1: Các chữ và cụm từ được cho 

1 Người phục vụ 

2 Người chủ hay người được phục dịch 

3 Sự phục dịch hay phục vụ 

4 Những mục tiêu cao cả hơn của cuộc hành trình 

5 Hạnh phúc qua lại và bền vững 

6 Ý nghĩa của cuộc hành trình 

7 Mối quan hệ tốt 

8 Phục vụ 
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9 Nhắm tới 

10 Cần hỗ trợ 

11 Dẫn tới 

12 Vui hưởng 

13 Trả công hay bày tỏ sự biết ơn 

14 Đóng góp vào 

 

Bài Tập D-2: Tập Làm Văn 

 Dựa theo Hình 5, hãy viết một đoạn văn để cho biết tại sao người ta cần phải phục vụ 

lẫn nhau. 

 

Hình 5: Họa Đồ Hệ Thống – Vì sao cần phải phục vụ lẫn nhau?  
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Đ. Bài Tập Về Nhà: 

Tập Làm Văn 

Dựa theo các câu hỏi trong phần Nghi Vấn, hãy viết thành một bài luận văn hoàn chỉnh dài 

ít nhất một trang giấy.  Hãy dùng ý tưởng trong phần Phân Tích và Tổng Hợp để làm phong 

phú thêm bài văn.  Những ý tưởng trong hai phần này cũng chỉ là gợi ý nhưng em có thể 

phát triển những suy nghĩ riêng và dùng những dẫn chứng khác từ sách vở hay thực tế.  Các 

tài liệu, nếu lấy từ bên ngoài, nên ghi chú được lấy từ đâu.  Nếu bài văn có phần trang trí sẽ 

được thêm điểm.  Hãy tập đọc và trình bày tại nhà một cách lưu loát ít nhất năm lần để 

chuẩn bị diễn tả trước lớp vào kỳ học tới. 

Yêu cầu của bài văn: 

1. Gồm một đoạn đầu bài (introduction paragraph) 

i. Trước đầu bài phải có một tựa bài (title). 

ii. Đầu bài phải có một câu chủ đề (thesis statement). 

2. Gồm nhiều đoạn trong thân bài (body) 

i. Mỗi đoạn trong thân bài gồm một hay nhiều ý liên hệ với nhau (associated 

ideas). 

ii. Mỗi đoạn thân bài hỗ trợ cho chủ đề (supporting ideas). 

iii. Thân bài có thể dùng ví dụ trong các phần Phân Tích, Tổng Hợp hoặc từ 

những dẫn chứng bên ngoài.  

3. Gồm 1 đoạn kết luận 

i. Kết luận có thể là một đoạn tóm tắt hay một kết luận bằng ý tưởng nào đó 

liên hệ đến điều đang bàn. 

ii. Kết luận phải liên quan đến đề bài (title) và chủ đề (thesis statement) 

4. Bài văn dài ít nhất một trang. 
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