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Mt 20,1-16a 
20:1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong 
vườn nho của mình. 
20:2 Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 
20:3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 
20:4 Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công 
bằng". 
20:5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 
20:6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: 
"Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?" 
20:7 Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi". Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!" 
20:8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: "Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu 
từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất". 
20:9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan 
tiền. 
20:10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng 
cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 
20:11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: 
20:12 "Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi 
là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt". 
20:13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã 
chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? 
20:14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được 
bằng bạn đó. 
20:15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt 
bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 
20:16a Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống 
hàng chót. 
 

CÔNG BẰNG KIỂU THIÊN CHÚA 

“Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì 
thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra  ghen tức?” (Mt 20,15) 

 

Suy niệm: Những thợ làm vườn đến trước khó chịu với ông chủ, cho rằng ông không công 
bằng khi trả lương cho người đến sau cũng bằng với lương của mình. Nếu hiểu công bằng 
là trả lại cho người khác điều họ đáng được nhận, thì ông chủ không hề xử bất công, vì ông 
đã trả cho họ một quan tiền, lương một ngày công vào thời đó. Cách hành xử rộng lượng 
với những thợ đến sau, thậm chí với thợ của “giờ thứ mười một,” ông chủ vườn nho – hình 
ảnh của Thiên Chúa – cho thấy ông hoàn toàn tự do thực thi sự công chính của mình vượt 
lên trên cách tính toán thông thường của con người, mà là tính toán theo cung cách của 
Thiên Chúa: công bằng theo kiểu Thiên Chúa có nghĩa là mọi người đều được hưởng dư 
tràn ơn phước, được bình đẳng với nhau trên Nước Trời. Qua cung cách phi thường ấy, 
Thiên Chúa thể hiện tình yêu thương với mọi người. 
Mời Bạn: Muốn hiểu được Chúa, con người cần phải xác tín Ngài là Đấng có quyền năng 
trong mọi sự, nhưng cũng là Đấng đầy tình yêu thương. Là con cái Chúa chúng ta cũng cư 
xử quảng đại với nhau, không vì bị ép buộc, cũng không chiều theo cảm tính theo kiểu thế 
gian, nhưng nhắm tới lợi ích tối hậu của họ trên Nước Trời. 
Sống Lời Chúa: Tôi tập cư xử “cách tốt bụng” với anh chị em, đừng đặt nặng vấn đề lợi 
lộc, trả ơn… 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu thương cho con được có mặt trên đời, và tiếp 
tục gìn giữ con qua sự quan phòng yêu thương của Chúa. Xin ban cho con một tâm hồn 
bao dung để con sống quảng đại với mọi người. Amen. 
  


