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Lương công nhật của người Do Thái thời Chúa Giêsu là một quan tiền (Denarius), tính theo giá trị hiện nay là 

0,638 Úc Kim (nghĩa là 64 Cents). Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự khác biệt trong cách ứng xử 

của Thiên Chúa và của loài người. Thái độ của chúng ta là đón nhận cách hành động của Chúa vì đó là cách 

tuyệt hảo nhất mặc dầu chúng ta khó chấp nhận cách Chúa làm y như trường hợp của dụ ngôn vừa nghe. 

Nhiều người có thể nghĩ rằng cách làm của ông chủ vườn nho là không sòng phẳng pha với ít nhiều bất công. 

Tin Mừng cho thấy cách hành xử của ông chủ thật bất ngờ nhưng ông đâu có bất công. Theo dụ ngôn mà Chúa 

Giêsu tường thuật, ông chủ vườn nho thực thi công bằng đối với những người làm công từ sáng sớm vì ông 

giữ đúng giao kèo đã thỏa thuận với họ, và ông đã trả cho họ mỗi người một quan tiền. Những người nầy nhận 

đúng một quan tiền nhưng lại càm ràm là vì họ tham lam và ganh tỵ với những người đếm làm sau.  

Tin Mừng cho thấy tấm lòng quảng đại của ông chủ. Ông đi tìm công nhân vào nhiều đợt khác nhau. Người 

nào ông cũng nhận vào làm vườn nho cho ông. Rồi khi trả tiền lương, ông cho họ phần tiền giống nhau bất 

luận đến sớm hay đến trễ. Qua hình ảnh của ông chủ vườn nho, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một Vị Thiên 

Chúa rất giàu lòng nhân từ. Ngài là Vị Cha chung của hết mọi người. Ngài cho mặt trời mọc lên và mưa rơi 

xuống cho người công chính cũng như cho kẻ gian tà. Ngài ban ơn cho hết mọi người theo cách của Ngài. 

Chúa ban ơn cho con người không phải dựa theo lề lối suy nghĩ của con người, nhưng Ngài có cách thức riêng 

của Ngài. Ngay cả khi chúng ta không kêu cầu, Chúa vẫn ban ơn cần thiết cho chúng ta. Cha mẹ không chờ 

con cái kêu xin mới cho chúng cái ăn cái mặc và những thứ cần thiết cho chúng, nhưng hễ nhìn thấy con cái 

cần gì thì cha mẹ đáp ứng cho con. Chúa cũng lo liệu cho con cái của Ngài như thế và tôi tin rằng Ngài còn lo 

chu đáo hơn các bậc cha mẹ trần gian. Vì Chúa nhìn thấy những gì chúng ta cần và với tấm lòng yêu thương 

vô biên, Ngài không thể không đáp ứng. Đó là điều tất nhiên, vì tình yêu bao giờ cũng tìm điều tốt và làm điều 

tốt cho người mình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài ban mọi ơn lành cho cuộc sống mỗi người chúng ta 

để chúng ta được hạnh phúc. 

Vì ban ơn theo nhu cầu nên nhiều khi ta cầu nguyện một đàng nhưng Chúa ban ơn một nẻo. vì Ngài ban ơn 

theo nhu cầu của ta (mà Chúa nhìn thấy rõ hơn ta !) và theo cách nhìn của Chúa chứ không theo lối suy nghĩ 

của ta. Con người có khuynh hướng thực thi công bằng theo lối toán học, cân chia đong đếm cho đều. Những 

người trong bài dụ ngôn đã tính toán theo kiểu công bằng nầy. Họ nghĩ : Nếu những người vào làm trễ mà 

nhận một quan tiền, thì ắt những ai vào làm trước phải được tính theo số giờ mà nhân lên. Theo cách suy nghĩ 

như vậy, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cách tính toán vừa hạn hẹp vừa lạnh lùng, không hề quan tâm đến 

hoàn cảnh của những người đến làm sau. Thiên Chúa không cư xử theo lối công bằng lạnh lùng như thế. Công 

bằng của Chúa thật ấm áp vì chứa đựng tấm lòng thương xót vô bến bờ. Chúa quan tâm đến hoàn cảnh của 

từng con cái Ngài. Vì thế mà Chúa Giê su tìm đến với những người nghèo khổ, ốm đau, tội lỗi và yếu thế. 

Bài Tin Mừng cho thấy lòng quảng đại của Chúa đối với từng người chúng ta. Nếu mỗi người chịu khó suy 

nghĩ sẽ thấy rằng chính mình chẳng đáng là gì trước mặt Chúa. Và như thế, con người chẳng có quyền gì đòi 

hỏi Chúa phải như thế nầy, phải như thế kia, vì mọi sự đều là ân sủng do Chúa ban cho. Mạng sống của ta, 

mọi thứ của ta đều là của Chúa. Khi sinh vào đời ta trần truồng và khi lìa đời ta cũng hai tay trắng trở về với 

bụi đất. Vì thế, thái độ cơ bản vẫn luôn là thái độ tri ân và cảm tạ đối với Chúa. Khi thật sự biết ơn Chúa, 

chúng ta sẽ có sự khôn ngoan để sống theo Thánh Ý Ngài. Nhờ đó, ta bớt hẹp hòi, tham lam và ganh tỵ khi 

đối xử với anh chị em đang sống quanh ta. Hãy tập có lòng biết ơn Chúa và biết ơn tha nhân.  

Có lòng biết ơn Chúa và biết ơn tha nhân, chúng ta sẽ khiêm nhường hơn vì tất cả những gì chúng ta có (trí 

tuệ, sức khỏe, tài năng, tiền của…) đều do Chúa ban. Đồng thời, chúng ta sẽ quảng đại hơn vì Chúa luôn 

quảng đại đối với chúng ta. Chúng ta sẽ dễ dàng phó thác vào Chúa và kiên nhẫn hơn trong cuộc sống mỗi 

ngày vì đường lối của Chúa thật bất ngờ, trái với cách suy nghĩ thường tình của chúng ta. Mỗi ngày, khi mở 

mắt thức dậy bắt đầu một ngày mới, hãy dâng một lời kinh tỏ tâm tình tri ân cảm tạ và phó thác ngày mới cho 

Chúa. Cuối ngày, trước khi nhắm mắt ngủ, cũng hãy dâng một lời cảm tạ tri ân và xin Chúa thứ tha những 

lẫm lỗi đã mắc phải từ sáng đến tối. Hãy phó dâng giấc ngủ cho Chúa và tân hưởng một đêm an lành trong 

vòng tay nhân ái của Chúa là Cha.                   Linh mục Phạm Quang Hồng (Trích “Ánh Sáng Chỉ Đường” của Đúc Ông Nguyễn Minh Tâm)) 


