SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ SÁU CN31TN-A

Thứ Sáu 06/11/2020 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 31 thường niên.

– Khôn ngoan để tích cực xây dựng Nước Trời - GP Long Xuyên

Lời Chúa: Lc 16, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý;
và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: "Tôi
nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm
quản lý nữa". Người quản lý thầm nghĩ rằng: "Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý
của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức
quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ".

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: "Anh mắc nợ chủ tôi bao
nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự, ngồi
xuống mau mà viết lại năm mươi". Rồi anh hỏi người khác rằng: "Còn anh, anh mắc nợ bao
nhiêu?" Người ấy đáp: "Một trăm giạ lúa miến". Anh bảo người ấy rằng: "Anh hãy lấy văn tự mà
viết lại: tám mươi".

"Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi
đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng"

Suy Niệm : QUẢN GIA KHÔN NGOAN

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Người quản gia được ông chủ khen là khôn ngoan. Vì ông không có của cải nhưng đã biết lợi
dụng của cải của chủ để làm lợi cho mình. Vì ông biết thời hạn làm quản gia của ông sắp hết
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nhưng ông biết chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Vì ông biết mua chuộc bạn hữu để sau này họ
đón tiếp khi ông hết thời. Ông đã làm ơn cho những người mắc nợ chủ. "Anh ta liền cho gọi từng
con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy'? Người ấy đáp: 'Một
trăm thùng dầu ô-liu'. Anh ta bảo: 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm
chục thôi'....Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo". Và Chúa kết
luận: "Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại".

Chúng ta cũng là quản gia của Chúa. Thời hạn quản gia của chúng ta cũng có hạn. Hãy biết noi
gương người quản gia kia. Biết dùng của Chúa mà mua lấy bạn hữu. Biết chuẩn bị để khi hết
thời làm quản gia họ sẽ đón tiếp chúng ta.

Thánh Phao-lô là người quản gia khôn ngoan. Vì Thiên Chúa ban cho ngài ân sủng chuyên rao
giảng Tin Mừng. Ngài đã sinh lợi là đưa nhiều người về cho Thiên Chúa. "Tôi viết thế là dựa vào
ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giê-su Ki-tô giữa các dân ngoại, lo
việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Theien Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh
hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa". Ngài đã biết dùng ân sủng Thiên Chúa ban.
Và ngài tự hào về điều đó. Những người nhận biết Thiên Chúa làm lợi cho Nước Chúa. Nhưng
cũng là niềm tự hào của ngài. "Thật thế, tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác, ngoài những
gì Đức Ki-tô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa, thực hiện
bằng lời nói, việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của
Thánh Thần...Tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Ki-tô" (năm lẻ).
Ngài kêu gọi mọi người hãy noi gương bắt chước ngài. Hãy lo làm giàu ở trên trời. Vì cuối cùng
Chúa sẽ biến đổi chúng ta. "Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn
vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em".

Ngài yêu mến họ và mong họ cùng ngài kết hợp với Chúa để cùng được hưởng niềm vui
và hạnh phúc: "Hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ, anh em là niềm vui, là
vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng
như vậy" (năm chẵn).
Kính chuyển:
Hồng
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