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Đây là câu chuyện mà linh mục Flor McCarthy (Dòng Don Bosco) dùng để diễn tả bài Tin Mừng hôm nay:  

“Có một địa chủ sở hữu ruộng đất cò bay thẳng cánh, ông cho rất nhiều tá điền thuê đất của ông để giúp họ 

làm ăn. Hàng tháng, ông phái người quản lý đi góp tiền thuê từ các tá điền. Đến một thời kỳ, tất cả các tá điền 

rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất ngập đầu ngập cổ, không ai trả được cho ông chủ một xu nào, nhưng ông 

vẫn vui lòng cho họ khất nợ hết tháng nầy sang tháng khác. Tình trạng kéo dài đến nỗi chính những tá điền 

cũng nơm nớp lo không biết ông chủ có thể kiên nhẫn chịu đựng sự khất nợ của họ đến bao giờ ? 

Rồi một hôm, người quản lý lại xuất hiện và đi đến từng nhà các tá điền. Nhưng lần viếng thăm nầy khác hẳn 

những lần trước đây. Ông ân cần hỏi từng người xem họ nợ ông chủ bao nhiêu. Nghe hỏi như vậy tá điền nào 

mà không nghĩ rằng lạ thật, viên quản lý đang cầm sổ nợ trên tay mà, ông ta biết rất rõ sao lại phải hỏi, ắt hẳn 

đã đến lúc ông chủ không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Lạ lùng hơn nữa, viên quản lý chẳng những không đề 

cập đến hai chữ ‘đòi nợ’ mà lại hỏi xem những bữa cơm hằng ngày trong mỗi gia đình, nào là họ ăn gì uống gì, 

nào là tình cảnh gia đình ra sao, có ai đau yếu liệt giường cần sự giúp đỡ?Ai cũng ngạc nhiên không biết 

chuyện gì sẽ xảy ra, nhất là khi thấy viên quản lý chào từ biệt từng người rồi âm thầm trở về với ông chủ.  

Vài ngày sau, viên quản lý xuất hiện và ra lệnh triệu tập tất cả mọi người đến nghe thông báo của ông chủ và 

ông ta nhấn mạnh rằng mọi người phải nghe vì đây là thông báo hết sức quan trọng mà ông chủ gửi xuống cho 

họ. Mọi người tụ họp mà lòng đầy ưu tư lo lắng, thậm chí có người run sợ không muốn lắng tai nghe. Đa số họ 

dự đoán rằng ông chủ sẻ đuổi cổ họ ra khỏi ruộng đất của ông và sẽ cho người khác thuê, vì chính viên quản lý 

đã bày đặt việc thăm viếng để thấy rõ tình trạng túng nghèo của từng gia đình và đoan chắc sẽ không một 

người nào có thể nào trả nổi số nợ, nên lần nầy ông chủ không nhọc công đòi nợ nữa mà việc đương nhiên xảy 

ra là ông chủ chắc chắn sẽ ra lệnh tịch thu nhà cửa và nhất là tống cổ họ ra khỏi ruộng đất của ông ! 

Thế nhưng, họ rất ngạc nhiên khi nghe viên quản lý long trọng công bố: “Lần trước, khi tôi vâng lệnh ông chủ 

đến thăm từng căn nhà của quý vị, tôi đã tận mắt trông thấy tình trạng thê thảm của từng gia đình. Xin quý vị 

đừng nghĩ rằng có ai đó kết án quý vị mà ngược lại phải tự trách mình là bất tài vô dụng hay chay lười nhớt 

thây. Ông chủ đã cho quý vị biết bao cơ hội để trả nợ, nhưng rốt cuộc quý vị đã không làm được ! Thì hôm nay, 

hãy nghe nầy : Đây là một tin vui cho hết mọi người : Hãy quên hết mọi nợ nần đang đè nặng trên vai, vì ông 

chủ đã rộng lượng tha hết cho quý vị. Từ nay quý vị hãy ra tay khởi sự lại từ đầu!” Không ai cầm được nước 

mắt vì vui mừng, họ ôm nhau nhảy múa mà từ lâu rồi họ không cảm thấy hứng thú để ca múa. Đời đẹp lắm ! 

Đó chính là ‘Tin Vui’ mà Chúa Giêsu công bố trong một hội đường ở nơi quê quán của Người. Người chính là 

viên quản lý đã đích thân viếng thăm gia đình nhân loại để thấu hiểu sự yếu đuối của thân phận con người. 

Trong Do Thái Giáo, nhất là dưới cái nhìn của những người thuộc nhóm ‘Biệt Phái’, “Ngày Của Chúa” phải 

được hiểu là một ngày phân công luận tội, để xét xử và kết án, nhưng Chúa Giêsu điều chỉnh lại cái nhìn sai 

lệch đó bằng ý tưởng mới, “Ngày Của Chúa” là một ngày một ngày hồng ân, đó là cái ngày mà “ người mù 

được sáng mắt, người bị áp bức được trả lại tự do, kẻ bị giam cầm nhận được ơn tha thứ. 

Nên nhớ một điều : Cái ngày hồng ân ấy không chỉ giới hạn trong một ngày nào (dù là đại lễ hay Chúa Nhật) 

mà là hết mọi ngày trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nên nhớ điều thứ hai là không phải viên quản lý 

nào công bố Tin Vui về ngày hồng ân ấy cho chúng ta mà là chính Người Con Yêu Dấu của Ông Chủ Nhân Từ 

đã đích thân làm một người như chúng ta để dùng ngôn ngữ con người mà loan báo Tin Vui ấy. Kết thúc của 

Tin Vui là cũng chính Người Con Yêu Dấu ấy đã hy sinh mạng sống của Ngài cho tội lỗi chúng ta được xoá 

sạch. Từng ngày, kính chúc mỗi người sống niềm vui cả thể đó.                                          Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 


