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Mt 7,15-20 
7:15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; 

nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 
7:16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà 

hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 
7:17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 
7:18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 
7:19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 
7:20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. 

 

CÂY TỐT SINH QUẢ TỐT 

“Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.” (Mt 7,20) 

 

Suy niệm: Có những người tự xưng là danh y, thần y với những phương thuốc gia 

truyền, những dược liệu quý hiếm chữa bách bệnh. Nhiều người không ngại đường 

xa, không ngại tốn kém tuôn đến chữa trị. Thế nhưng chỉ đến khi tiền mất tật mang, 

mọi người mới vỡ lẽ họ là lang vườn, lang băm lừa đảo thiên hạ. Quả xấu sinh bởi 

cây xấu. Cây nào sinh quả ấy: đó là một định luật bất biến. Chúa Giê-su cảnh báo 

chúng ta sự lừa đảo về thiêng liêng là nạn ngôn sứ giả mà thời nào cũng có. Họ 

mang dáng dấp là người của Thiên Chúa, họ tự nhận mình là sứ giả nói lời của 

Thiên Chúa. Họ hấp dẫn quần chúng và có nhiều người chạy theo. Chúa Giê-su dạy 

ta bí quyết để nhận biết ai là ngôn sứ giả đó. Hãy xem những hoa trái là đời sống và 

công việc họ làm. Cây xấu không thể sinh quả tốt, ngôn sứ giả sẽ bị lộ mặt nạ qua 

đời sống bất chính của họ. Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, những môn đệ đích thực của 

Đức Giê-su hẳn sẽ sinh quả tốt qua đời sống công chính trước mặt Thiên Chúa và 

mọi người.  
 

Mời Bạn: Sống trong một thế giới phẳng và đa nguyên, người môn đệ đích thực của 

Đức Giê-su phải tỉnh táo để nhận ra hoa quả nào là bắt nguồn từ Thần Khí: bác ái, 

hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín. Và quả xấu nào là bắt 

nguồn từ quỷ dữ: gian dối, tham lam, hận thù, bất hòa, nóng giận, tranh chấp, chia 

rẽ,… 
 

Sống Lời Chúa: Chọn một hoa quả của Thần Khí mang lại mà thực thi hằng ngày. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn đời sống chúng con sinh nhiều hoa quả tốt để 

trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen. 


