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Mt 23,23-26 

23:23 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các 
người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan 
trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều 
này mà không được bỏ các điều kia. 

23:24 Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc 
đà. 

23:25 "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các 
người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm 
cắp và vô độ. 

23:26 Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch 
trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. 

 

BẠN ÁP DỤNG “LUẬT” GÌ? 

“Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia.”(Mt 23,23c) 

Suy niệm: Thuế thập phân là loại thuế trích từ một phần mười lợi tức của vụ mùa 

hằng năm dâng cho Thiên Chúa (Đnl 14,22-24), dành cho việc thờ phượng Đức Chúa 

ở Đền thờ, và chu cấp cho những người làm việc tại đó. Thuế này mang ý nghĩa: 

Thiên Chúa được nhìn nhận như là chủ sở hữu của mọi sự, đặc biệt Dân Chúa bày tỏ 

lòng biết ơn với của cải Thiên Chúa ban cho. Ngoài khoản thuế thập phân trên đây, 

người Pha-ri-sêu còn nộp thêm một phần mười hoa màu của bạc hà, thì là, rau húng, 

là những thứ hoa màu phụ không bắt buộc. Chúa Giê-su trách họ chú trọng đến 

chuyện nộp thuế phụ này, đang khi xao lãng những điều quan trọng, căn bản nhất 

trong Lề luật là sự công bằng, lòng nhân và thành tín, là những điều phải được đặt 

lên hàng đầu. 

Mời Bạn: Dầu bạn là ai, ở bậc sống nào, những lời sau đây mở ra hướng đi mới, thúc 

đẩy bạn dấn thân hơn: “Tất cả hoạt động mục vụ của Giáo hội phải in dấu sự dịu 

hiền mà Giáo hội diễn tả cho các tín hữu… Quả thực có những lúc chúng ta hành 

động như những chủ nhân ông của ơn sủng hơn là như những người hỗ trợ nó. 

Nhưng Giáo Hội không phải là một trạm thu thuế; Giáo Hội là nhà của Chúa Cha, 

nơi có đủ chỗ cho mọi người, với tất cả những vấn đề của họ” (x. Niềm Vui Yêu 

Thương, 310). 

Sống Lời Chúa: Tập chú tâm đến công bình, lòng nhân và thành tín khi thi hành bổn 

phận với tha nhân; và cầu nguyện nhiều cho các nhà lãnh đạo. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con còn quá chú trọng hình thức bên ngoài và giữ luật cách 

cứng nhắc. Xin cho con một lương tâm ngay thẳng, yêu mến để luật lệ nên ách êm ái 

cho con và mọi người. 
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