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Lc 16,9-15 
9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền 

Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở 

vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương 

trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín 

trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho 

anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai 

sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc 

sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa 

làm tôi Tiền Của được.” 
14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su. 15 

Người bảo họ : “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng 

Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê 

tởm trước mặt Thiên Chúa.” 

 

HAI ÔNG CHỦ  

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 

16,13b) 

Suy niệm: Trong khi các đợt bão lũ hồi tháng 10 liên tiếp hoành hành các tỉnh miền 

Trung, thì đồng thời cũng nổi lên một cơn “bão mạng” về việc ca sĩ Thuỷ Tiên quyên góp 

trên 150 tỷ đồng đi cứu trợ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nhiều người ca ngợi tấm lòng 

nhân ái và bàn tay hào phóng của nữ ca sĩ, nhưng cũng có người e ngại rằng cách làm 

của cô dễ bị lợi dụng, rằng số tiền của các nhà hảo tâm có thể không được phân phối 

công bằng, đúng người đúng chỗ. Thế mới hay sử dụng tiền thế nào để không ai phiền 

trách là việc không hề dễ, ngay cả khi dùng nó để làm việc nghĩa. Chúa Giê-su hôm nay 

cũng nói đến tiền của, và mời gọi chúng ta sử dụng tiền của một cách trung tín. Trung 

tín có nghĩa là dùng của cải đời này để phục vụ, thay vì bo bo keo kiệt, hoặc ngược lại, 

sử dụng ích kỷ, tiêu sài hoang phí. Lòng tham lam hưởng thụ sẽ biến chúng ta thành nô 

lệ cho tiền của. Chỉ khi trung tín trong việc sử dụng tiền của thế gian, Chúa mới tín nhiệm 

trao cho chúng ta những tài sản thiêng liêng, “những của cải chân thật” là hạnh phúc 

Nước Trời. 

Chia sẻ: Phần bạn, bạn sẽ chọn Thiên Chúa hay Tiền Của làm chủ tể đời mình? Mời 

bạn hãy chia sẻ một kinh nghiệm trong việc chọn lựa này. 

Sống Lời Chúa: Hãy tập nhận định những gì thuộc về Chúa và những gì thuộc về thế 

gian để chọn lựa cách sống: Chọn Chúa là Chủ Tể đời mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trong cuộc sống thường nhật, con thường bị  ông chủ 

tiền bạc lôi cuốn. Xin cho con luôn biết hướng lòng mình về Chúa và biết chọn Chúa là 

Chủ Tể duy nhất của lòng con. Amen. 

  


