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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". 

 

AI DẠI, AI KHÔN? 

“Kẻ nào 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: Nỗ lực thoát nghèo, làm giàu là nỗ lực đáng khích lệ và trân trọng. Thế 

nhưng, làm giàu để có nhiều tiền bạc của cải, rồi mải mê hưởng thụ cách ích kỷ, 

cũng như cậy dựa vào của cải ấy như thứ bảo đảm duy nhất, chắc chắn nhất cho 

cuộc đời, lại là điều sai lầm, mù quáng. Người phú hộ trong dụ ngôn là hình tượng 

cho mẫu người này. Ông xây kho lẫm tích trữ của cải và yên tâm hưởng thụ. Ông đã 

quên mất một sự thật hiển nhiên: mạng sống của ông có thể kết liễu bất cứ lúc nào, 

thậm chí ngay trong đêm nay. Như vậy, số phận của những người chỉ biết làm giàu 

cho mình, gia đình mình theo kiểu thế gian đã rõ ràng. Chúa Giê-su dạy ta một cách 

làm giàu khác: làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách dùng tiền của như phương 

tiện nâng đỡ người khác. Sâu xa hơn, làm giàu trước mặt Chúa còn là lắng nghe, 

hiểu thấu và thực thi ý định của Chúa qua Lời Ngài dạy. Lúc ấy, ta trở nên giàu có vì 

có Chúa là gia nghiệp đời đời của mỗi chúng ta.  

Mời Bạn: Đứng trước những cám dỗ, mời mọc làm giàu cách bất chính hiện nay, 

bạn sẽ chọn lựa thế nào? Thà chấp nhận nghèo, đủ ăn đủ mặc với lương tâm thanh 

thản hay cứ làm giàu bằng bất cứ giá nào?  

Sống Lời Chúa: Tiếp tục suy nghĩ Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay: Nếu trong 

đêm nay, Chúa gọi ta ra khỏi đời này, của cải ta đang có sẽ về tay ai? Ta đã biết làm 

giàu trước mặt Chúa chưa? 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con biết vượt qua lực hút của lợi lộc trần thế, 

biết làm việc để tích lũy của cải cho ngân hàng Nước Trời mai sau. Amen. 

 


