Hãy Làm Những Yến Bạc Sinh Lời

B

ạn có biết tại sao người nhận một yến bạc lại hoàn lại cho

‹ số bạc, không bị sứt mẻ gì không? Là bởi vì anh ta
ông nguyên vẹn
sợ: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không
gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến
bạc của ông dưới đất” (Mt 25:24-25). Anh ta sợ lỡ đem số bạc ấy
đi làm ăn, đầu tư, chơi stock, lỡ bị thua lỗ thì lấy gì mà hoàn trả lại
cho chủ! Vì thế cho nên đem số bạc ấy đi chôn xuống đất là an
toàn nhất. Thế nhưng anh ta đã lầm! Sự sợ hãi đã đẩy anh ta vào
một hoàn cảnh đau khổ và khốn cùng, anh ta đã bị quăng ra chỗ tối
tăm bên ngoài: ở đó, [anh ta] phải khóc lóc nghiến răng (Mt
25:30).
Bạn thân mến, cũng như anh đầy tớ vô dụng, lười biếng và tồi tệ
trong dụ ngôn Những Nén Bạc, có không ít lần, vì sợ cho nên tôi đã
đem chôn dấu những yến bạc của Thiên Chúa trao cho tôi quản lý,
tôi đã không làm cho nó sinh lợi bởi vì:
•

•

Tôi sợ bị người ta đóng đinh, sợ bị người ta chỉ trích, sợ bị
người ta tẩy chay…cho nên khi đứng trên bục giảng, tôi đã
không dám nói đến những tệ nạn xã hội, ví dụ như nạn bạo
lực trong gia đình, xì ke ma tuý, say sưa, cờ bạc, gian dối,
lừa lọc, làm hôn thú giả, trốn thuế, ngoại tình, xem phim ảnh
bậy bạ trên internet, TV…
Tôi sợ phí thời giờ, sợ họp hành, sợ không có thời giờ đi
chơi, sợ người này phê bình, chỉ trích, sợ phiền toái…cho
nên tôi không tham gia vào các hội đoàn, vào những công
việc chung của giáo xứ, không dám cống hiến tài nấu ăn, tài
cắm hoa, tài đánh đàn, dạy học…cho giáo xứ, cho trường
giáo lý việt ngữ...

Bạn thân mến, những lúc chúng mình sợ hãi, khi tôi và bạn tính
toán không muốn đem tài năng, khả năng và của cải vật chất, là
những yến bạc của Chúa giao phó để phục vụ, để cho đi… là khi ấy
bạn và tôi đang chôn vùi đi những yến bạc của Chúa đấy! Hãy đào
bới lên ngay đi! Xin hãy mau mau đem ra đầu tư, làm cho nó sinh
lợi ra cho Chúa! Xin đừng bao giờ chôn vùi những yến bạc của
Thiên Chúa, bởi vì:
•

•

Ông chủ đã ban thưởng cho người nhận năm yến cũng như
cho người nhận hai yến y như nhau, không hơn không kém.
Cả hai được khen thưởng không phải là vì họ đã làm cho
những yến bạc sinh lợi ra nhiều, nhưng là vì họ đã vâng lời,
đã chăm chỉ làm việc và đã tỏ lòng trung thành với ông chủ.
“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít
mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy
vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25:23).
Ông chủ là người rất hào phóng và rộng rãi, ông không lấy
lại một xu nào nhưng đã cho các đầy tớ cả vốn lẫn lời “Hãy
lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến …
Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa” (Mt
25:28-29).

Thiên Chúa giao tài sản của Ngài cho tất cả mọi
người trên thế gian này, trong đó có tôi và có cả
bạn. Kẻ ít người nhiều, ai ai cũng nhận từ Thiên
Chúa những yến bạc. Kẻ nhận được năm yến thì
phải lo làm sao cho sinh ra được năm yến khác.
Người nhận được hai yến cũng vậy, và kẻ nhận một
yến cũng thế, tất cả mọi người chúng ta đều phải có
bổn phận và nhất là phải cố gắng làm cho sinh lời
chứ đừng chôn dấu! Chôn dấu những yến bạc của
Thiên Chúa là thiếu khôn ngoan, nếu không muốn
nói là vô cùng dại dột!
Để cho công việc đầu tư, làm ăn, làm cho những
yến bạc sinh lời, tôi xin mạn phép gửi đến bạn một
vài lời đề nghị:
•

•

•

Thứ nhất, bạn hãy ngồi xuống và liệt kê ra tất
cả những yến bạc tức là những khả năng, những
năng khiếu, những gì mà Chúa ban cho bạn, ví
dụ như tài năng về âm nhạc, về hội họa, về máy
vi tính, về nghệ thuật trang trí, về cắm hoa, nấu
ăn, may vá, làm bánh, cắt cỏ, làm vệ sinh, sửa
chữa ống nước, sửa điện…Bạn có bao nhiêu tài
năng thì đó chính là bấy nhiêu yến bạc của
Chúa trao cho bạn quản lý đấy!
Thứ hai, bạn hãy đem những yến bạc của Chúa
giao phó để kinh doanh ngay ngày hôm nay
bằng cách tham gia ca đoàn, trường giáo lý &
việt ngữ, ban bảo trì…để những nén bạc của
bạn được sinh lời ra nhiều hơn!
Thứ ba, bạn hãy cảm tạ Chúa mỗi ngày vì Ngài
đã thương, đã tin tưởng tín nhiệm và giao cho
bạn quản lý những tài sản của Ngài. Và xin ghi
nhớ, tất cả những gì bạn đang có dù là những
tài sản về mặt tri thức hay về mặt vật chất hoặc
về mặt tinh thần…tất cả đều thuộc về Chúa và
là của Chúa, bạn và tôi chẳng có gì cả, chúng
mình chỉ là những tên đầy tớ [vô duyên bất tài
và] vô dụng [mà thôi]! (Lc 17:10).

Chúng mình cầu nguyện cho nhau để bạn và tôi
luôn luôn chăm chỉ và siêng năng, nỗ lực đem
những yến bạc của Chúa trao cho để đi đầu tư, để
được sinh sôi nảy nở thật nhiều. Bạn cứ mạnh dạn
đem ra đầu tư đi, không lỗ đâu! Nhưng chắc chắn
sẽ lời lãi. Và trong ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ
mỉm cười và âu yếm nói với chúng mình rằng:
“Khá lắm! hỡi [những] đầy tớ tài giỏi và trung
thành!…Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ [các
ngươi]” (Mt. 25:21). Lúc đó bạn và tôi tha hồ mà
nghỉ ngơi dưỡng sức! Đừng bao giờ đem những
yến bạc của Thiên Chúa giao cho mà chôn dấu
xuống đất. Không ổn đâu nhé!
nhiều và chuẩn bị cho chu đáo một chút bằng cách:
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ave you ever wondered why the person who

received one silver/talent would return the one
silver/talent without a scratch, unmarked? It’s simply
because of fear: "Master, I knew you were a demanding
person, harvesting where you did not plant and
gathering where you did not scatter; so out of fear I
went off and buried your talent in the ground” (Mt
25:24-25). He is greatly concerned that if he puts the
money into the business, invests in stocks, and if it
crashes, how can he return the money to his owner?
Therefore, it is safest to bury the silver/talent in the
ground. But he was wrong! His fear drove him to such a
state of anguish and misery; he was thrown into the
darkness outside, where there [he] will be wailing and
grinding of teeth'" (Mt 25:30).
My dear friends, just as the wicked and lazy servant, in
the parable of Talents/Silver, numerous times, out of
fear, I buried the silver/talent that God has given me to
govern; I failed to make it profitable because:
•

I am afraid of being crucified, criticized,
ostracized…for that reason, when I stood on the
pulpit to preach, I did not dare to speak about the
society’s vices, for instance, domestic violence,
drug addiction, drinking, gambling, fraud, deceit,
sham marriage, tax evasion, adultery, watching
impure movies on the internet, T…
• I am anxious about wasting my time in the
excessive meetings, worry that I do not have time
to hang out with my friends, concerned that others
will criticize, ridicule, fear of it being a
nuisance… so I did not participate in parish
ministries/organizations, partake in the common
affairs of the parish/Sunday and language school,
such as cooking, flowers arrangements, play an
instrument, teaching…
My dear friends, throughout the times that we are fearful
when we premise on withholding our talents, skills, and
material wealth, which are the silver/talents entrusted by
God for us to serve, to bequeath…namely, we are
burying the silver/talents of God! Exhume it
immediately! Speed up with the investment; make it
profitable for God! Do not ever bury the silver/talent of
God because:
•

•

The owner has rewarded the recipient of five
silvers/talents and the recipients with two
silvers/talents, nothing more and nothing less. The
two are compensated not because they proliferated
the silvers/talents but simply because they obeyed,
responsible, and faithful to their owner. “Well
done, my good and faithful servant. Since you
were faithful in small matters, I will give you great
responsibilities. Come, share your master's joy!”
(Mt 25:23).
The owner is a very generous, charitable
person, he did not take a penny from them but
instead he gave it all to them, including the
capital and equity “…Take the talent from him

Multiply Your Profits/Talents
capital and equity “…Take the talent from him and give
it to the one with ten. For to everyone who has, more will
be given and he will grow rich” (Mt 25:28-29).
God has entrusted his possessions to all the people on this
earth, including you and me. To some few others, many,
everyone receives from God silver/talent. Those who
received five silvers/talents need to do their best to make
another five. Those who received two silvers/talents are
called to do the same, and so is the one who received one
silver/talent; we all have an obligation and, most
importantly, to strive our best to make a profit and not bury
it! To bury God’s silver/talents is reckless and utterly
foolish!
To invest in the business, to generate the silver/talent more
profitable, may I make the following suggestions:
•

•

•

First of all, sit down and list all the silvers/talents
that are the skills, gifts, all that God has given to
you, for instance, gift of music, painting, computer,
decoration, flowers arrangement, cooking, sewing,
baking, mowing grass, cleaning, plumbing, electrical
repair…All the silvers/talents that you have are
God’s given silver/talent for you to govern!
Secondly, please generate the silvers/talents that
God has given you to govern through participation
in the choir, Sunday and language school, repair
and maintenance organization…to make your
silver/talents even more profitable!
Thirdly, give thanks to God every day for His love,
trust, confidence in you, and entrust you to govern
His possessions. And please remember, everything
you have, whether it is intellectual or physical or
spiritual talents ...all belong to God and God…all
belong to God, and of God, we have nothing, owe
nothing, we are unprofitable servants; we have done
what we were obliged to do! (Lk 17:10).

Let us pray for one another so that we are always diligent
and conscientious, making the great effort to bring the
silvers/talents of God to invest, to be proliferated. Be bold
in your investment; you will not go bankrupt! But it will
certainly make it profitable. And on the last day, God will
smile and lovingly tell us that: “Well done, my good and
faithful servant!...Come, share [your] master’s joy” (Mt.
25:21). By then, we will have plenty of time to rest and
recuperate! Never take God’s given silver/talent and bury
them in the ground. It is not wise to do so.
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