
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Một 

lời mời gọi rất nhẹ nhàng và rất thân tình, không có dấu 
hiệu gì của sự ép buộc hay hằn học ghét rơ cả, nhưng tại 
sao cậu con trai cả lại từ chối không đi làm, nhưng rồi sau 
đó nó lại hối hận và đi làm vườn nho?  Theo tôi nghĩ, cậu 
con cả đã nhận ra là nó đã hiểu sai về ông bố của mình. 
Khi từ chối không đi làm vườn nho, cậu ta nghĩ rằng ông 
bố đày đọa cậu, bắt cậu phải dầm mưa dãi nắng, phải 
chân lấm tay bùn…Nhưng sau một lúc hồi tâm suy nghĩ, 
cậu ta đã nhận ra rằng: 
 

• Không phải vì ghét bỏ, nhưng vì thương yêu cho 
nên bố của cậu mới sai cậu ra làm vườn nho.  Ông 
muốn huấn luyện tay nghề cho cậu, để cậu có kinh 
nghiệm và có khả năng tiếp tục cai quản vườn nho, 
sau khi ông khuất bóng.   

• Khi sai cậu đi làm việc, bố cậu muốn cậu quý trọng 
sức lao động, để cậu không hoang phí của cải vật 
chất, để cậu biết sống tiết kiệm, và biết quý đồng 
tiền đẵm mồ hôi nước mắt do công sức của mình 
làm nên.  

• Khi sai cậu đi làm vườn nho, bố của cậu muốn cậu 
có cơ hội hòa đồng với những người làm công, có 
thể đồng cảm với những thợ thuyền và đối xử một 
cách công bằng và nhân ái với họ.   

 

Bạn thân mến, ngày hôm nay, có nhiều người đã hành xử 
giống như người con cả trong dụ ngôn mà Chúa kể trong 
bài Tin Mừng hôm nay. Nhiều người, trong đó có thể có 
bạn và có tôi trong đó nữa, đã hiểu sai, hay không hiểu 
nhiều về lòng tốt của Thiên Chúa, cho nên chúng mình 
mới vâng lời Chúa truyền với thái độ miễn cưỡng, hay tệ 
hơn nữa, bực bội, khó chịu và bất bình. 
 

Khi vâng lời Chúa kiêng việc xác ngày Chúa Nhật, và 
tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc 
thì Chúa chẳng được lợi gì cả, mà chỉ có tôi được hưởng 
mà thôi.  Thật vậy, khi tuân giữ luật kiêng việc xác và giữ 
ngày Chúa Nhật thì: 
 

• Tôi có cơ hội để suy tư, tĩnh lặng, rèn luyện và suy 
niệm để đời sống nội tâm của tôi được phát triển, 

thể xác cũng như tinh thần của tôi được tịnh dưỡng 
và được bồi bổ qua Bí Tích Thánh Thể và Lời Chúa.  

• Tôi có cơ hội làm việc lành và phục vụ cho giáo xứ, 
thăm viếng bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão… 

• Tôi có thời giờ để chú tâm đến gia đình và thân hữu, 
những người mà thường nhật tôi khó có cơ hội chú 
tâm tới.  

 

Khi vâng nghe theo mệnh lệnh của Chúa có thì phải nói có 
không thì phải nói không (Mt 5:37) không gian dối trong 
việc khai thuế, không lươn lẹo khi xin trợ cấp xã hội…thì 
tôi được hưởng nhiều lợi ích, ví dụ như: 
 

• Tâm hồn tôi được bình an, tôi sẽ thoát khỏi những nỗi 
sợ hãi và lo âu, không lo bị sở thuế phát hiện, bị FBI 
theo dõi, bị bắt, bị phạt, bị tù… 

• Tôi đóng thuế tức là tôi đang thực thi đức công bằng, 
vì tôi để dành tiền cho quỹ hưu dưỡng của tôi, và 
giúp cho con cháu của tôi có trường học, có thư viện, 
có công viên, có cảnh sát gìn giữ an ninh… 

 

Khi vâng lời Chúa phán yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ 
ghét tôi (Lc 6:27), thì khi tôi lầm lỗi, tôi sẽ được người 
khác tha thứ khi tôi lỗi phạm đến Chúa, thì Ngài sẽ tha thứ 
cho tôi.  Khi bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho người khác, thì 
tôi cũng như những người thân của tôi sẽ được yên ổn và 
bằng an, cho nên ông bà ta mới nói một sự nhịn bằng chín 
sự lành. 
 

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, và cho những ai chưa vâng 
lời của Chúa, chưa nhận ra tình yêu và lòng nhân từ của 
Chúa, chưa thấy những lợi ích của việc vâng lời Chúa 
truyền; xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, ban ơn khôn ngoan, 
và mở lòng mở trí, để chúng ta hiểu ra rằng:  
 

• Những giới răn, những luật lệ mà Thiên Chúa đưa ra 
và muốn con người đi theo và tuân giữ, là vì Ngài 
yêu thương, chứ không phải là ghét bỏ hay đày đọa 
con người.  

• Khi tuân giữ những lề luật của Thiên Chúa thì lúc đó 
tôi sẽ nhận được rất nhiều ích lợi, cho tôi, cho gia 
đình tôi, cả đời này và lẫn đời sau.  

 

Tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa thì chỉ có lợi chứ 
không có hại đâu!  Cố lên nha bạn!   
 
	

Thì Lợi Ích Gì? 
Vâng Lời Thiên Chúa 



	

	

“Son, go out and work in the vineyard today.”  The 

father’s invitation was gentle, without a sense of 
compulsion, or a threat of punishment.  So why did his 
son refuse to go to work, but then, regretting his 
action, he changed his mind and went?  As I see it, 
probably the eldest son realized that he had 
misunderstood his father’s intention. When he refuses 
to go out and work in the vineyard, he thinks his father 
is forcing him to work hard whether it is raining or 
sunny, and his body may become wet or muddy. But 
after some reflection, he has realized: 
 

• It is not because his father hates him, but rather 
because he loves him that he sent him to work in 
the vineyard.  His father wants to train him to be 
more skillful at the vine, so that he would have 
gain experience and competence to run the 
vineyard when he, the father, is gone. 

• When his father sends him to work in the 
vineyard, he wants him to work hard and 
appreciate his work, so that he will not waste 
money on material things, and knows how to save 
and value the money that he worked so hard to 
earn with his own tears and sweat.  

• When his father sends him out to work in the 
vineyard, his father wants him to have a chance to 
get to know the workers, to be sympathetic to 
them and to treat them with kindness and fairness.  

 

My dear friends, many people behave like the eldest 
son in the parable that Jesus relates in the Gospel 
today. Many people, including you and me, have 
misinterpreted or not understand enough about God’s 
goodness, so we obey the Lord in a reluctant manner, 
or worse than that, we simply refuse, even with anger 
or aggravation.  
 

When we obey God’s law to abstain from labors and 
business concerns on Sunday, and attend Mass on 
Sundays and other holy days of obligation, God does 
not profit anything out of this; it is I who benefit 
everything.  Indeed, when I observe this law of God to 
keep holy the Sabbath Day: 
 

• I have the opportunity to reflect in silence, observe 
and meditate, my body is refreshed, and my soul is 
nourished through the Sacrament of the Eucharist 
and the Word.  

• I have the opportunity to perform good deeds and 

service in the parish, like visiting the sick, or people 
with special needs and the elderly. 

• I have time to pay more attention to my family and 
friends, who are often ignored and overlooked in my 
busy daily life. 

 

When obeying the command of the Lord let your ‘Yes’ 
mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No” (Mt 5:37) I will 
not cheat in filing tax returns or deceive when applying 
for social welfare. In return, I will gain many benefits, for 
instance: 
 

• My soul will be at peace.  I will be set free from the 
fear and anxiety that I might be detected by the tax 
authorities or tracked by the FBI, fined, arrested, or 
imprisoned. 

• When I pay taxes, I am acting with justice toward my 
fellow citizens, I am saving money for my retirement, 
and I am helping my children and grandchildren to 
have a good school, a library, a park, and police to 
keep us safe. 

 

If I obey the Lord’s command to love your enemy and do 
good to those who hate you (Lk 6:27), then when I make 
mistakes, I will be forgiven by others, and when I sin, 
God will forgive me. By ignoring the faults of others and 
forgiving them, I, along with my loved ones, will be safe 
and protected.  That is why we have such a proverb: một 
sự nhịn bằng chín sự lành – better a lean peace than a fat 
victory. 
 

Let us pray for each other, and for those who do not obey 
the Lord, or do not comprehend God's love and 
benevolence, do not fully realize the benefits of 
obedience to the Lord.  Let us continue to ask the Lord to 
enlighten us, to guide us, to give us wisdom, and to open 
up our minds, so that we may understand that:  
 

• The commandments, the laws that God asks His 
children to obey and follow, were made because He 
loves us, not because He hates us and wants to make 
life hard for us.  

• When we observe the laws of God, we will receive 
many benefits, not just for ourselves but also for our 
families as well. 

• To obey the Divine Commandments is truly 
beneficial, not detrimental!  

 

Try your best and don’t give up!   
 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD 
www.chatinh.org  www.nhachua.net 
 
 
 

 
 WHAT ARE THE BENEFITS  

OF OBEYING GOD? 
	


