
Chuyển đổi 
 
Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc nên rất giàu. Rồi ông chết. 

Chết xong ôm đem theo túi bạc sang cuộc sống thế giới bên kia. Đi một hồi ông 
thấy đói và khát; nhìn quanh thấy một quán ăn bên đường, ông ghé vào. Vì 
quen tính toán, ông hỏi chủ quán: 

- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu?  
Chủ quán trả lời: 
-Một đồng  
- Còn tô lớn kia? 
- Cũng một đồng.  
Thấy rẻ, ông gọi luôn 2 tô lớn.  
Nhưng chủ quán bảo: 
-Xin nóitrước, ở đây chỉ dùng loại tiền “cho-đi”thôi. Ông có loại tiền đó 

không?  
Đại gia chỉ vào túi tiền úc núc của mình, nhưng chủ quán nói: 
- Đó chỉ là thứ tiền “gom-vào”,ở đây không dùng được. 
-Thế tiền “cho-đi” là tiền gì?  
- Khi còn sống, mỗi lần ông bố thí cho người nghèo bao nhiêu đồng thì ông 

được bấy nhiêu tiền “cho-đi”.  
Đại gia lục lọi khắp nơi trong mình vẫnkhông có đồng tiền “cho-đi” nào.  
Không có quán ăn nào chịu bán cơm hay nước cho ông. Đói lả khát khô, đại 

gia tuyệt vọng nhìn túi tiền vô dụng của mình và chết gục bên đường… 
Ngụ ngôn trên gợi vàu ý: - sinh thời nên chuyển đổi tiền trần gian ra tiền Nước 

Trời để chết xong có tiền thích hợp mà tiêu dùng – không nhiều tiền, thậm chí 
nghèo rớt vẫn cò cái để chuyển đổi – chuyển đổi cách nào? 

Tiền trần gian là tiển đống tiển ‘”đô”, vàng, ngân phiếu… tiền Nước Trời là 
tiền phúc, tiền ân, tiền đức. Lúc sống ta chuyển đổi càng nhiều càng tốt vì chết 
xong không chuyển đổi được.  

Người nghèo có thể dùng công, sức, tài, trí, ý, lòng… để chuyển đổi ra tiền 
Nước Trời, vì tình yêu là bản vị (trị giá bên trong và mệnh giá ghi ngoài) của 
tiền Nước Trời.   

Cách chuyển đổi là: cho đi; tức cho kẻ nghèo. Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn 
“Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành xử khôn khéo” (Lc 16,1-8) 
khi hắn chuyển đổi tiền trần gian của chủ mình ra tiền Nước Trời… vừa lợi cho 
chủ vừa lợi cho hắn.   

Trong lúc thế giới quanh ta đang chuyển đổi giá trị tinh thần ra giá trị vật chất 
(ví dụ hôn ước thành hợp đồng, từ thiện thành quảng cáo…) thì ta chuyển đổi 
giá trị vật chất thành giá trị tinh thần (ví dụ âm thầm bớt đồng lời, kín đáo làm 
miễn phí…).    
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