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22/10/18 THỨ HAI TUẦN 29 TN  Th. Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng 

 

Lc 12,13-21 
12:13

 Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi 

chia phần gia tài cho tôi". 
12:14

 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các 

anh?" 
12:15

 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, 

vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm 

đâu". 
12:16

 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh 

nhiều hoa lợi, 
12:17

 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!" 
12:18

 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn 

hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 
12:19

 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giời ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, 

cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!" 
12:20

 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng 

ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ vê tay ai?" 
12:21

 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì 

số phận cũng như thế đó". 

 

LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT CHÚA 

“Kẻ nào lo thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì 

số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21) 

Suy niệm: “Ta chỉ giàu có nhờ những gì cho đi, và chỉ nghèo do những gì ta từ chối” 

(Triết gia R. Emerson). Trong từ điển của ông phú hộ trong câu chuyện Tin Mừng không 

có từ “cho đi”. Ông từ chối Chúa và người lân cận, vì lo chất thóc lúa cho đầy kho lẫm, 

cũng như đầy “kho” ăn uống vui chơi, hưởng thụ cho mình. Không lạ gì ông trở nên nghèo 

nàn trước mặt Chúa. Hẳn ông đã quên bài học cơ bản này: làm giàu trước mặt Chúa bằng 

cách cho đi chứ không phải qua việc tích trữ; bằng cách hướng về Chúa và người khác, 

chứ không phải chỉ qui về mình. Coi chừng giữ mình khỏi mọi thứ tham lam là điều ai 

trong ta, giàu hay nghèo, phải ghi nhớ mỗi ngày. 

Mời Bạn: “Satan nay khôn hơn ngày xưa, cám dỗ ta làm giàu thay vì cứ mãi nghèo” (Thi 

sĩ A. Pope). Làm giàu, khởi nghiệp, thành đạt… đó là những từ ngữ lôi cuốn rất nhiều 

người Việt hôm nay. Làm giàu không có gì xấu, chỉ xấu khi bạn mải mê, tìm mọi cách trở 

nên giàu có, tăng vài con số về của cải, mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm 

giàu trước mặt Chúa qua việc lắng nghe, thực thi Lời Chúa, vâng giữ điều răn, nhất là điều 

răn mến Chúa yêu người. 

Sống Lời Chúa: Tôi tập làm giàu trước mặt Chúa bằng cách chia sẻ thời gian, sự quan 

tâm, lòng yêu mến, hoặc của cải vật chất… cho những người lân cận lâu nay tôi không 

quan tâm. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã cảnh báo con về nguy cơ của tiền bạc vật 

chất. Xin giúp con biết giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, là cám dỗ rất lớn trong xã hội 

tiêu thụ. Xin giúp con làm giàu trước mặt Chúa. Amen. 
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