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LỜI CHÚA: Luca 16,1-13. Khi ấy Đức 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 cải 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 nghĩ thầm: 

”Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? .. 

Tôi 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: ”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” .. 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. Phần Thầy, Thầy bảo các 

con: ”Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để 

khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an 

nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín 

trong việc lớn .. Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia: hoặc 

phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi THIÊN CHÚA mà lại làm tôi tiền của được”. 

SUY NIỆM 

Ngày 1-4-1994, cô Manuela Sainton, 21 tuổi, mở tiệm hớt tóc đầu tiên với giá hạ tại Troyes, Đông Nam 

Paris, thủ đô nước Pháp. Tiệm cắt tóc mang tên ”Con Tim” dành ưu tiên cho các người thất nghiệp với 

giá 20 quan một đầu người. Giá thông thường lúc ấy là 110 quan. 

Sự có mặt của tiệm hớt tóc ”Con Tim” lúc đầu như một cú sét nổ tung trên vòm trời thành phố Troyes. 

Chủ nhân các tiệm cắt tóc khác nhao nhao phản đối. Họ tức giận vì cô Manuela dám phá giá và dèm pha 

cô đủ điều. Những miệng lưỡi độc hại tiên báo tiệm hớt tóc Con Tim chỉ sống được vài tháng là cùng! 

Nhưng cô Manuela không nao núng sợ hãi. Cô biết rõ chiến thuật hành động của mình. Cô nhắm đến hai 

mục đích rõ rệt. Thứ nhất, cô muốn giúp những người thất nghiệp giữ vững thể diện cùng nhân cách và 

có cơ hội ngóc đầu lên. Một người đi xin việc với mái tóc chải đúng kiểu, với bộ đồ mặc đúng điệu, sẽ 

gây một ấn tượng tốt đẹp nơi người chủ. Và như thế người xin việc có nhiều cơ may được chủ thu nhận 

hơn là một người đầu tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi lếch thếch!!! Lý do thứ hai, cô muốn thu hút khách 

hàng. Giữa hai giá 110 và 20 quan, chắc chắn khách hàng sẽ chọn hớt tóc nơi tiệm Con Tim với giá rẻ 

mạt 20 quan. 



Và cô Manuela đã đánh đúng tâm lý khách 

hàng. Tiệm hớt tóc ”Con Tim” lúc nào cũng 

tấp nập người ra kẻ vào. Nhiều ngày cô phải 

làm việc đến 9-10 giờ tối .. Về phần những 

người thất nghiệp, họ không ngớt lời cám ơn 

cô. 

(Reader's Digest Sélection”, 7/1995, trang 76-

77). 

Có thể cô Manuela Sainton thương người 

thất nghiệp thật. Nhưng cũng có thể cô chỉ là 

người chơi đúng con cờ và cô đã thành công. 

Cô vừa giúp người nghèo vừa làm ăn lên như diều. Tương lai giàu có thật sáng lạn! 

Người phụ nữ trẻ tuổi người Pháp trên đây có ”gần như” cùng một chiến thuật khéo léo của người quản 

lý trong dụ ngôn Tin Mừng theo thánh Luca. Anh bất trung với chủ. Nhưng để tìm một lối thoát cho 

chính mình, anh đã tính toán kỹ và đánh đúng tâm lý của những người nghèo mắc nợ. Ai lại không muốn 

mình được tha nợ? Và một khi được tha nợ thì sẽ hết lòng ghi ơn người đã quảng đại với mình. Chắc 

chắn những người này sẽ đón rước viên quản lý bất trung khi anh bị ông chủ sa thải. 

Từ dụ ngôn đó, Đức Chúa GIÊSU chỉ muốn nhấn mạnh một điều: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy 

bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong 

việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn .. 

Tiền của là con dao hai lưỡi. Nếu dùng đúng, nó sẽ là bạn tốt, nếu dùng sai, nó trở thành kẻ thù, sát hại 

chính người sử dụng nó. Đức Chúa GIÊSU khuyên con người dùng tiền của để làm điều thiện. THIÊN 

CHÚA là CHA Nhân Từ nhưng cũng là Vị Thẩm Phán công minh, thưởng phạt cân xứng. Làm sao THIÊN 

CHÚA có thể trao ban Tài Sản Thiên Quốc cho một người không biết sử dụng đúng đắn tiền của thế 

trần? Trên Thiên Đàng, không có những kẻ phung phí của cải, cũng không có những tên quản lý bất 

trung, nhưng chỉ có những người con trung tín, những kẻ công chính, đã từng biết dùng tiền của để thực 

thi công bằng và bác ái. 

Lời khuyên của Đức Chúa GIÊSU quả vô cùng khôn ngoan và chí lý. Khi xuôi tay nhắm mắt, con người bỏ 

lại mọi của cải. Hành trang mang theo là các việc lành phúc đức. Nhưng các việc lành này lại có thể mua 

được bằng tiền của. Nghĩa là con người dùng tiền của chóng qua để mua lấy hạnh phúc muôn đời. 
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