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05/06/18 THỨ BA TUẦN 9 TN 

Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo  

Mc 12,13-17 

12:13 Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôdê đến cùng Người để 

gài bẫy cho Người lỡ lời. 

12:14 Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân 

thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo 

sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay 

không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" 

12:15 Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: "Tại sao các người lại thử 

tôi? Đem một quan tiền cho tôi coi !" 

12:16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây ?" Họ 

đáp: "Của Xêda". 

12:17 Đức Giêsu bảo họ: "Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa". 

Và họ hết sức ngạc nhiên về Người. 

 

TRẢ LẠI CÔNG BẰNG CHO CHÚA 

Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên 

Chúa.” (Mc 12,17) 

 

Suy niệm: Là công dân một nước, người tín hữu phải chu toàn nghĩa vụ của người 

công dân; còn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa thuộc bình diện khác và có tính tuyệt đối. 

Lập trường của Chúa Giê-su thật rõ ràng và dứt khoát: của Xê-da, trả về Xê-da; của 

Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Ngài yêu mến quê hương, nhưng Ngài không hề kêu 

gọi nổi dậy chống lại Phi-la-tô, Hê-rô-đê, hay Xê-da. Vì: “Nước Ngài không thuộc về 

thế gian này” (Ga 18,36). Tuy nhiên, Ngài đòi hỏi- và có quyền đòi hỏi như thế, vì 

Ngài là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa- phải trả lại sự công bằng cho Thiên Chúa, là 

“Vua muôn vua, Chúa các chúa”. Ngài phải được tôn thờ, tôn trọng và suy phục như 

Ngài là, như là Thiên Chúa, chủ tể muôn loài muôn vật. 

 

Mời Bạn: Thế giới và con người hôm nay đang ngày càng “cướp ngôi, cướp quyền và 

cướp công” của Thiên Chúa. Họ làm như vậy để “xóa tên” Ngài và tôn vinh chính họ 

“lên ngôi” – là Thượng Đế cho riêng mình. “Cướp ngôi” khi chúng ta tự phong mình 

là Ông Chủ của tất cả, khi “hạ bệ” Thiên Chúa và thần thánh khỏi mọi bàn thờ. “Cướp 

quyền” khi chúng ta tự cho mình hủy diệt sự sống, như phá thai, nạo thai…, nhân danh 

một thứ tự do vô luân, vô đạo. “Cướp công” khi chúng ta tự mãn: “bàn tay ta làm nên 

tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”. Không! ngàn lần không! Không có Chúa, 

ta chẳng làm được gì! 

 

Sống Lời Chúa: Từ nay, đọc kinh TIN KÍNH sốt sắng hơn. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con quá mải mê việc đời mà quên mất Chúa; 

đừng vì lợi lộc, địa vị mà bôi nhọ hoặc chối bỏ danh Ki-tô hữu. Amen. 
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