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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. 

SỐNG TRƯỞNG THÀNH DƯỚI CÁI NHÌN CỦA CHÚA 

“Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu ông chủ mới về’ thế rồi hắn 

bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa. Chủ hắn sẽ đến vào ngày 

hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, ông sẽ tống cổ hắn đi, bắt chung số phận 

với những tên phản bội.” (Lc 12,45-46) 

Suy niệm: Câu tục ngữ “Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” áp dụng thật đúng vào 

hạng đầy tớ giả hình mà Đức Giê-su nói ở đây. Lợi dụng sự tín nhiệm của chủ, cây 

vào quyền thế, sống bê tha truỵ lạc và hà hiếp áp bức đồng loại: chân dung tên đầy 

tớ bất lương ấy tưởng rằng chỉ có trong dụ ngôn, sao lại giống hệt với đời thường 

đến thế! Trong thế giới hiện nay, Thiên Chúa dường như đi vắng khi Ngài im lặng 

trước những người xưng mình là “đầy tớ của dân” nhưng lại thị oai tác quái với 

“chủ” của mình. Những điều Chúa Giê-su mô tả không ngờ lại mang tính hiện thực 

xã hội cao như vậy. 

Mời Bạn: Bạn nhớ, ở đây, sự giả dối, tính huởng thụ ích kỷ và cách cư xử tàn nhẫn 

đối với tha nhân đồng nghĩa với phản bội: “Chủ sẽ bắt hắn chung số phận với những 

tên phản bội.” Và cũng nhớ rằng Chúa không bao giờ đi vắng, nhưng luôn hiện diện 

trong cuộc đời bạn. Ý thức như thế bạn sẽ trưởng thành để luôn sống dưới cái nhìn 

yêu thương của Chúa và cư xử nhân ái với đồng loại. 

Sống Lời Chúa: Luôn dâng lên Chúa một lời nguyện tắt trước mỗi công việc để ý 

thức Ngài đang hiện diện. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành trong cuộc sống 

của chúng con. Xin giúp chúng con luôn ý thức điều đó để chúng con biết sống 

trưởng thành dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. 
 


