
    CÁC NGƯƠI GÀI BẪY TA LÀM GÌ? (CHÚA NHẬT XXIX/A) 
       LỜI CHÚA: Matthêu 22,15-21 

 

Khi ấy, các người Biệt-phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Đức Chúa GIÊSU trong lời nói. 

Các ông sai môn-đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Đức Chúa 

GIÊSU rằng: ”Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà 

dạy bảo đường lối THIÊN CHÚA. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không thiên-vị người 

nào. Vậy Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Cêsarê 

không?” Đức Chúa GIÊSU thừa hiểu ác-ý của họ nên nói: ”Bọn người giả hình, các ngươi gài 

bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Đức 

Chúa GIÊSU hỏi họ: ”Hình-tượng và danh-hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: ”Của Cêsarê”. 

Bấy giờ Đức Chúa GIÊSU bảo họ rằng: ”Vậy cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì 

của THIÊN CHÚA thì hãy trả cho THIÊN CHÚA”. 
 

SUY NIỆM 

 

Thái độ, ngôn từ và phản ứng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ đúng thật là kim chỉ nam hướng dẫn cho giới phàm nhân chúng ta. 

Ngài rao giảng Sự Thật và thực thi Công Lý. 

 

Trước các dụng ý đê-hèn của nhóm Biệt-phái, Đức Chúa GIÊSU có thể khinh khi không cần trả lời. Ngài có thể ngoảnh mặt hoặc 

quay lưng đi chỗ khác. Nhưng Đức Chúa GIÊSU phản ứng trong cương vị của bậc tôn sư rao giảng Sự Thật, làm chứng cho 

Công Lý và nêu cao Tình Yêu. Ngài bình thản đương đầu với đối thủ. Ngài ”đi guốc trong bụng” những kẻ vừa giả hình vừa mưu 

mô quỷ quyệt, rất nguy hiểm và rất đáng sợ! Nhưng Đức Chúa GIÊSU không sợ! Ngài biết phải ứng xử như thế nào. Ngài dùng 

chính ngôn ngữ tấn công của nhóm Biệt-phái để đáp lại: ”Của Cêsarê ư? Thì hãy trả cho Cêsarê!” Đơn giản thế thôi! Không có 

gì để bàn luận tranh cãi thêm! Đúng là dùng gậy đối thủ để đập lưng đối thủ! 

 

Tuy nhiên, Đức Chúa GIÊSU không sử dụng cái khéo léo tầm thường của trần gian tục lụy! Ngài là bậc quân tử là Đấng anh 

hùng. Và còn hơn hơn thế nữa! Ngài là Con THIÊN CHÚA là Ngôi Lời giáng thế làm người. Trong mọi hoàn cảnh, trong từng 

lời ăn tiếng nói, trong từng đường đi nước bước, Đức Chúa GIÊSU luôn luôn làm chủ tình thế. Ngài đối phó với kẻ thù và đương 

đầu với địch thủ bằng thái độ ung-dung và ngôn từ đúng đắn của bậc quân sư. Ngài trình bày Sự Thật. Ngài nêu cao Công Lý. 

Ngài biểu lộ Tình Yêu. Điều gì sai-trái Ngài chỉnh lại cho đúng. Ngài vạch trần cái giả-dối. Ngài nêu đích danh cái ác-ý để phá 

đổ chứ không tránh né: ”Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì?” 

 

Đích điểm tối cao của Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Sự Thật, Công Lý và Tình Yêu chứ không phải cái trả-đủa nhỏ-nhen bần-tiện! 

Không! Ngài khuyến khích điều thiện và thoa dịu nỗi khổ đau. Ngài chữa lành bệnh tật phần xác và băng bó vết thương tâm hồn. 

Ngài cứu con người thoát khỏi sức ám hại của quỷ dữ và ra khỏi vòng vây nô lệ của tội lỗi. Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Tình Yêu. 

Danh hiệu Ngài là Từ Bi, Xót Thương và Nhân Hậu. 

 

Tín hữu Công Giáo đang sống trong thế gian với đủ thứ mưu thâm chước độc của tà thần và của địch thù, những kẻ tìm kiếm mọi 

cách để công kích, để bôi nhọ thanh danh Đức Giáo Hoàng. Họ cố sức làm giảm uy-tín và đánh phá Giáo Hội Công Giáo từ 

muôn phương muôn hướng. Hiểm nguy và cạm bẫy luôn luôn rình chờ. Vậy phải nói gì, phải làm gì và phải phản ứng ra sao 

trước các bất công, các đàn áp, các vu khống? Im lặng ư? Đầu hàng ư? Thỏa hiệp ư? Không! Không thể hèn nhát tránh né nhưng 

phải can đảm đối phó và bênh vực cho Sự Thật, cho Công Lý, cho Tình Yêu và cho Đức Tin. Phải làm chứng cho Giáo Hội Công 

Giáo và phải bênh vực Đức Thánh Cha! 

 

Tín hữu Công Giáo tha thiết khẩn cầu cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại, ban ơn trợ giúp. Bởi vì, trước các 

tấn công mang đầy ác-ý bần-tiện của đối-phương của địch-thủ, tín hữu Công Giáo chỉ có thể đương đầu bằng chính Sức-Mạnh, 

sự Khôn-Ngoan và Tình-Yêu đến từ THIÊN CHÚA Toàn Năng và là Đấng Từ Ái Vô Biên! 

 

Tín hữu Công Giáo nên luôn luôn tự hứa: ”Không bao giờ sợ hãi! Không trốn chạy! Không lùi bước!” Bởi vì, khi chúng ta lùi 

một bước thì đối thủ sẽ tiến thêm hai bước. Không! Không lùi bước nhưng can đảm đối phó trong Sự Thật, Công Lý, Bác Ái và 

Tình Yêu. Giáo Hội ngay từ đầu đã bị đánh phá bị bách hại. Hai ngàn năm trôi qua cũng còn y như hôm nay. Nhưng Giáo Hội 

Công Giáo sẽ mãi mãi tồn tại cho tới ngày tận cùng của trái đất. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã khích lệ khi từ biệt các tông 

đồ nơi bữa tiệc ly: ”Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” 

(Gioan 17,33). Và Lời Đức Chúa GIÊSU KITÔ hứa: ”Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế!” (Matthêu 

28,20). 
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