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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. 
 

TẬP SỐNG TRUNG THỰC 

“Hãy rửa bên trong cho sạch… để bên ngoài cũng được sạch.” (Mt 
23,26) 

 

Suy niệm: Thói giả hình gồm vài cách xử sự sai lầm sau đây: a/ chỉ chăm chút 
đến những điều phụ thuộc như nộp thuế thập phân về rau trong vườn – là điều 
luật không buộc, mà bỏ qua những điều quan trọng trong lề luật như công bình, 
lòng nhân, và thành tín; b/ chỉ chăm lo làm đẹp cái bên ngoài như rửa sạch 
chén đĩa, còn bên trong tâm hồn đầy dơ bẩn; c/ dẫn đường cho người nhưng 
lại dẫn sai hướng, đưa họ đến chỗ sai lầm. Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã 
nhiều lần lên án thái độ đạo đức giả này của người Pha-ri-sêu và Luật sĩ. Các 
cách hành xử này vừa bóp méo sự thật vừa phản giáo dục, gây ra những hậu 
quả xấu cho người được giáo dục, và rốt cuộc đánh mất niềm tin trong cuộc 
sống. Đức Giê-su cho thấy đó là thứ bệnh cần phải chữa trị. Phương thuốc 
chữa trị là biết phân biệt điều gì chính, điều gì phụ, rửa sạch bên ngoài cũng 
như thanh tẩy bên trong tâm hồn. 
 
Mời Bạn: Chúa biết ta từ bên trong nên ta không thể lừa dối Ngài được. Hãy 
tập sống và hành xử trung thực, trong sáng, như người con hiếu thảo của Cha 
nhân lành. Bạn cũng đừng tránh né bỏ qua các điều cốt lõi là điều răn mến 
Chúa yêu người để chỉ quan tâm các điều lặt vặt của đời sống đạo. 
 
Sống Lời Chúa: Tôi ghi nhớ câu Lời Chúa khuôn vàng thước ngọc sau đây: 
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em 
hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). 
 
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con sống trung thực, trong sáng, 
tinh tuyền, tránh căn bệnh đạo đức giả trong xã hội. Xin cho con biết sống chân 
thực vì Chúa là Đấng “thông minh và chân thực vô cùng.” Amen.  
  


