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Năm 2000, tôi đi thi để nhập Quốc Tịch Úc. nhân viên Nhà Nước hỏi tôi “Nếu được là một công dân Úc, ông 

có bổn phận gì ?” Tôi trả lời không do dự rằng tôi sẽ chu toàn bổn phận công dân là : 1. Bảo vệ đất nước. 2. 

Tham gia bầu cử. 3. Đóng thuế. Nhân viên ấy lại hỏi : “Ông làm gì để bảo vệ đất nước ?”Tôi đáp là tôi sẽ 

nhập ngũ để làm người lính bảo vệ nước Úc. Bà ấy nhìn tôi mỉm cười rồi nói : “Do you think it’s too late ?” 

Thông thường, ai trong trong chúng ta cũng cảm thấy mất mát và thiệt thòi khi phải đóng thuế. Tuy nhiên 

chúng ta cần nhìn theo khía cạnh tích cực để thấy rằng tiền thuế ta đóng là để tạo các tiện nghi xã hội mà chính 

ta và gia đình ta hưởng dùng cùng với người khác. Nếu không có tiền thuế thì làm sao có hệ thống an sinh xã 

hội thích đáng ? Làm sao có hệ thống y tế thật chu đáo để chăm sóc sức khỏe cho ta và gia đình ta ? Làm sao 

có hệ thống đường sá cầu cống hoàn chỉnh để ta sử dụng hằng ngày ? Làm sao có hệ thống giáo dục để huấn 

luyện ta và con em ta ? Và còn biết bao nhiêu thứ trong một xã hội cần nhờ đến tiền đóng thuế. Do đó, đóng 

thuế là việc cần thiết để phát triển đời sống chung trong xã hội. Ngoài thuế vụ ra, ta còn phải tuân giữ các luật 

lệ để giữ cho xã hội được trật tự, an toàn, hài hòa và mang lại lợi ích chung. 

Thời gian tôi ở trại A 20 (Xuân Phước – Đồng Xuân – Phú Khánh), riêng tại phân trại B chúng tôi phải đóng 

một thứ thuế rất đặc biệt sau đây. Nguyên do là mấy cánh đồng của các đội nông nghiệp xử dụng phân tươi 

nên ruồi lằng phát sinh nhiều vô kể Toàn phân trại B phát động một chiến dịch thi đua diệt ruồi. Chỉ tiêu ban 

cai tù đề ra là mỗi tù nhân mỗi ngày phải nộp đủ 200 con ruồi, nếu không đủ số thì sẽ bị giảm khẩu phần hôm 

đó. Hai ngày đầu thì có đủ số ‘thuế ruồi’ để đem nộp, nhưng mấy hôm sau kiếm đâu ra đủ số ruồi để giết ? 

Thế là xảy ra một tệ nạn mới, đó là tệ nạn ăn cắp ruồi ! Giết ruồi đã là việc khó làm, giết xong không biết cất 

vào đâu cho an toàn, thậm chí có vị linh mục già chỉ biết cầu xin Chúa sai khiến ruồi sinh sản nhanh hơn. 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các người Biệt Phái cùng với mấy người thuộc phe Hêrôđê bàn bạc nhau 

để gài bẫy Chúa Giêsu.qua câu hỏi có nên nộp thuế cho Xêda không. Nên nhớ là ‘Phe Hêrôđê’  là nhóm chính 

trị ủng hộ gia đình vua Hêrôđê, nghĩa là thân với chính quyền La Mã và có khuynh hướng chạy theo văn hóa 

Hy Lạp và La Mã. Vì thế phe Hêrôđê và nhóm Biệt Phái hoàn toàn đối lập với nhau cả về mặt tôn giáo lẫn 

chính trị. Hôm nay, hai nhóm nầy liên minh với nhau để có chứng cớ hầu tố cáo Chúa Giê su. Chúa trả lời 

đường nào cũng khó lòng thoát khỏi cái bẫy họ đã gài sẵn. Chúa đòi xem đồng tiền dùng để nộp thuế rồi chỉ 

trả lời một câu : “Cái gì của Xêda thì trả lại cho Xêda, cái gì của Thiên Chúa thì trả lại cho Thiên Chúa”. 

Câu nói của Chúa Giêsu chứa đựng nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. 

Trả cho kẻ khác những gì thuộc về kẻ ấy là lẽ công bình. Những gì của Xê da ( thật ra chữ Xêda, tiếng Anh 

viết là Caesar, tiếng Pháp viết là César, không phải là một tên riêng của một hoàng đế La Mã nào mà là một 

tước vị diễn tả vua hay hoàng đế). Hoàng đế La Mã cai trị đế quốc Rôma. Ai thần phục vua thì phải tỏ lòng 

kính trọng vua, phải tuân theo luật lệ vua ban hành và phải nộp thuế để vua điều hành cả một đế quốc. Về phía 

Thiên Chúa, lẽ công bình cũng đòi buộc con người thi hành những bổn phận đối với Ngài. Thiên Chúa là vua 

trời đất, là chủ tể muôn loài, là căn nguyên của sự sống và mọi ơn lành. Mọi sự đều là của Chúa, kể cả từng 

con người. Do đó, ta phải trả lại cho Chúa tất cả những gì thuộc về Chúa. 

Thật ra, không ai có thể tước lấy những gì thuộc về Chúa. Tuy nhiên, vì yêu thương và tôn trọng tự do của 

mỗi người, nên Chúa không cưỡng ép bất kỳ ai. Do đó, con người có thể phủ nhận quyền tối thượng của Chúa 

trên cuộc đời mình. Là thụ tạo nên con người lệ thuộc vào Đấng Tạo Hóa. Con người chịu ơn Ngài. Bởi đó, 

theo lẽ công bình, con người phải trả ơn bằng cách tôn thờ Ngài. Dù gọi Ngài là Thiên Chúa, là Thượng Đế, 

là Ông Trời hay bất cứ một danh hiệu nào chăng nữa, thì Ngài vẫn là Đấng Tuyệt Đối, Đấng Toàn Năng, Đấng 

Toàn Ái. Bởi vậy, nếu đi đến tận cùng của mọi suy nghĩ, con người bị thúc bách phải tôn thờ Thiên Chúa, vì 

lý trí chân chính bao giờ cũng đòi buộc phải thực hành lẽ công bình. 

Việc tôn thờ Chúa biểu lộ bằng nhiều cách. Theo truyền thống Công Giáo, người tín hữu tham dự Thánh Lễ, 

đọc kinh cầu nguyện, học hỏi Kinh Thánh, đọc sách thiêng liêng, làm các việc lành để luôn sống theo Thánh 

Ý Chúa. Trong những việc nầy, ngày Chúa Nhật chiếm vị trí quan trọng đặc biệt để thờ phượng Chúa. Tầm 

quan trọng của điều nầy được biểu lộ qua điều răn thứ ba (Giữ ngày Chúa Nhật). Chúng ta phải dành ra ngày 

nầy để thờ phượng Chúa. Hãy nhìn lại cách chúng ta sống ngày Chúa Nhật.          L.m Phạm Quang Hồng sưu tầm.  



 

 

 


