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Lc 12,39-48 
12:39

 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để 

nó khoét vách nhà mình đâu. 
12:40

 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người 

sẽ đến". 
12:41

 Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất 

cả mọi người?" 
12:42

 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên 

coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 
12:43

 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 
12:44

 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 
12:45

 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập 

tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 
12:46

 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông 

sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 
12:47

 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì 

sẽ bị đòn nhiều. 
12:48

 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã 

được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. 

 

CHO NHIỀU, ĐÒI LẠI NHIỀU 

“Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi nhiều 

hơn.” (Lc 12,48) 

Suy niệm: Tại Paralympic 2008 Bắc Kinh, thế giới sững sờ ngưỡng mộ tay bơi 22 tuổi 

Christopher Tronco Sanchez, người Mexicô, “kình ngư kỳ lạ nhất thế giới” không có tay, 

chỉ còn một chân, tranh giải bơi tự do 100m! Sanchez đã từng sở hữu 130 huy chương các 

loại về bơi lội. Tại Paralympic này cũng như tại khắp nơi trên thế giới, biết bao nhiêu anh 

chị em khuyết tật đã không đầu hàng số phận. Hoàn cảnh khó khăn, khả năng ít ỏi, họ đã nỗ 

lực vươn lên, sống vui, sống hữu ích cho đời. Có ít mà họ đã làm ra được nhiều, hơn cả 

những người có nhiều hơn họ. Được hay không những tấm huy chương, họ đều là những 

anh hùng khuyết tật, tấm gương sáng cho chúng ta soi chung. Lời Chúa dạy chúng ta: 

Không có gì ta đang có mà ta đã không lãnh nhận. Chúng ta chỉ là người quản gia những 

khả năng tinh thần vật chất Chúa ban cho. Ngài đòi hỏi chúng ta phát triển tỷ lệ thuận với 

những gì Ngài đã ban tặng: được giao phó nhiều thì cũng được đòi hỏi nhiều hơn. 

Mời Bạn: Đôi khi chúng ta phàn nàn về những thiếu thốn của mình. Nhưng hãy nhìn lại 

những gì mình có và tự hỏi chúng ta đã phát huy hết các tiềm năng có sẵn của mình chưa? 

Hay lại phung phí, làm hư hỏng những khả năng ấy? Phá hại môi trường, nhậu nhẹt, cờ 

bạc, ma tuý và bao tệ nạn khác đều là không quản lý tốt ân huệ của Chúa. 

Sống Lời Chúa: Quyết tâm sửa chữa khuyết điểm mình mắc phải. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ Chúa ban xuống cho con. 

Xin cho con biết phát triển những khả năng Chúa ban và dùng chúng để phục vụ tha nhân. 
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