
Bài Dịch Kinh Thánh Chúa Nhật Thứ 25 Thường Niên (22 tháng 09, 2019) Năm C 
Gospel Translation of the 25th  Sunday in Ordinary Time – September 22nd, 2019 (C) 

PHÚC ÂM (Gospel): Luca 16: 1-13 

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 nghĩ thầm 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.  "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; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong 
việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? 
"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".  Đó là lời Chúa. 

 
Bình Luận Kinh Thánh (Gospel Commentary): Luca 16:1-13 
 
Cô Alice Camille phê bình về ngụ ngôn ngày hôm nay như sau: 
 

Câu chuyện về người quản lý quỷ quyệt khiến bao nhiêu người phải lắc đầu. Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Có phải 
Ngài khen  người quản lý bất lương đã biết hành động khôn khéo không?. Điểm chính của câu chuyện này là người 
quản lý biết dùng loại người bạn để giúp anh ta sống cuộc sống hiện tại. Anh ta biết dùng của cải thế gian để dọn đường 
cho sự cứu rỗi đời sau. 
 

Chúa Giêsu hối tiếc rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa mà không biết dùng ơn Thiên Chúa đã ban cho để lo 
phần rỗi cho mình. Chúng ta chưa biết kết bạn với những người thực sự giúp chúng ta vào được nước TrờiDù sao đi 
nữa, người cuối cùng sẽ là người đầu tiên vào nước trời và người đi đầu sẽ là người cuối cùng vào nước trời. Do đó, 
nếu chúng ta thấy mình ở hàng đầu, thì, tốt hơn chúng ta nên kiếm nhiều bạn hữu ở hàng cuối. 
 

Sức mạnh và tài nguyên của chúng ta phải đổ vào việc giúp đỡ người nghèo khổ thì mới được xem là hợp lý nhất. Nếu 
chúng ta bỏ bê họ, thì quyền lực ơn trên sẽ từ thế gian quay về nước Trời, lúc đó chúng ta sẽ thấy mình ở hàng cuối và  
không còn thấy bạn bè ở hàng đầu để bênh vực cho chúng ta được nữa. 
Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: ”Các con nên học hỏi cách cư xử của Thầy khi còn đang ở thế gian này. Nhất 
là trong thời kỳ khó khăn, đừng lười biếng không làm gì, hãy xét đoán lại hành động của mình ngay.” 
 

. Phần thứ hai của Tin mừng (câu 9-13) chứa một danh sách những giáo huấn về việc sử dụng tiền bạc của cải. Chúa 
Giêsu dường như muốn nói với các môn đệ và cả với chúng ta nữa nếu con cái của bóng tối còn đủ thông minh dùng 
tiền bạc để bảo đảm một tương lai trần thế, thì chúng ta là con cái sự sáng còn dư khôn ngoan dùng tiền bạc để bảo 
đảm phần rỗi cho mình về sau ở nước thiên đàng.. Mặc dù chúng ta không thể mua được đường lối lên thiên đàng, 
nhưng nếu chúng ta biết tiêu tiền và biết dùng tài nguyên vật chất một cách chính đáng thì chúng ta sẽ được ánh hào 
quang khi đứng trước mặt Thiên Chúa. 
 

Sau cùng, học giả Kinh thánh Fred Craddock bình luận về lời khen của Chúa Giêsu về người quản lý bất công như 
sau: “Tại sao chúng ta bị xúc phạm khi thấy Chúa Giêsu tìm được một cái gì đó để ca ngợi anh chàng bất lương, có 
phải tất cả chúng ta đều sống chung hỗn hợp với nhau? Người không có tài năng cũng có vài bản tính tốt của họ mà 
ngay cả chúng ta khó mà nhận ra. Sự bất lương của Người quản lý, mà Chúa Giêsu đã không khen ngợi, không thể 
làm mất hình ảnh về các đức tính tốt đẹp khác của anh.” 
 
Câu Hỏi Chia Sẻ Đức Tin (Faith Sharing Questions) 
 
1. Quay sang người bên cạnh bạn và chia sẻ câu nào hoặc hình ảnh nào trong bài đọc khiến bạn chú ý?  Nó có an ủi, 
thử thách bạn hay đánh động lòng bạn một cách nào đó không? 



2. Loại người A-mốt nào sẽ được tiếp đón trong Giáo hội hoặc trong xã hội ngày nay của chúng ta? Bạn cảm thấy 
thế nào về những người bênh vực cho sự công bằng xã hội? 
 
3. Vậy chúng ta, thuộc một quốc gia giàu có nhất thế giới, phải làm thêm gì nhiều hơn để giúp đỡ người nghèo trong 
và ngoài nước? Giáo xứ của bạn có đóng góp giúp đỡ không? Nếu không, có nên không? 
 
4. Việc chúng ta sử dụng các ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta có thể cứu chúng ta hay lên án chúng ta. Bạn có 
nghĩ rằng hầu hết mọi người ít nhiều không hiểu gì về điều này – họ vẫn tin rằng tài sản của họ do họ dựng nên họ 
có quyền làm theo ý họ muốn? Vậy làm sao bạn đủ hiểu biết được ý này để áp dụng vào đời sống Kitô hữu? 
 
5. Kể một điều trong phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta rằng nếu làm môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta cần 
phải chú ý và hành động như thế nào? 
 


